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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 64 του 1987
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
(ΝΗΟΛΟΓΗΣΙΣ, ΠΩΛΗΣΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘ ΗΚΕΥΣΙΣ ΠΛΟΙΩΝ)
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1963 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1986
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας
(Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός)
Νόμος του 1987 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εμπορικής
Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμους
του 1963 μέχρι το 1986 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί
ως οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθή
κευσις Πλοίων) Νόμοι του 1963 μέχρι το 1987.
2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του Μέρους
VA (άρθρα 23Α—23Η) και την αντικατάσταση του με το ακόλουθο νέο
Μέρος VA (άρθρα 23Α—23Υ):

«ΜΕΡΟΣ VA
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ
23Α. 'Παράλληλη νηολόγηση' είναι η για ορισμένο χρόνο και
υπό καθορισμένες νομικές προϋποθέσεις νηολόγηση πλοίου στο
νηολόγιο μιας χώρας, ενώ το πλοίο εξακολουθεί να είναι νηολο
γημένο στο νηολόγιο άλλης χώρας.
23Β. 'Ναύλωση γυμνού πλοίου' είναι η ναύλωση δυνάμει της
οποίας ο ναυλωτής αποκτά, για το συμφωνημένο χρόνο, πλήρη
έλεγχο και κατοχή επί του πλοίου, έχει τη ναυτική διεύθυνση και
διαχείριση του πλοίου, διορίζει και απολύει τον πλοίαρχο και το
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πλήρωμα του πλοίου, ευθύνεται έναντι τρίτων ως εάν επρόκειτο περί
του πλοιοκτήτη και γενικά, εφ' όσον χρόνο διαρκεί η ναύλωση,
υποκαθίσταται κατά πάντα στη θέση του πλοιοκτήτη, εκτός κατά το
ότι στερείται το δικαίωμα προς πώληση ή υποθήκευση του πλοίου.
23Γ.—(1) Επιτρέπεται η παράλληλη νηολόγηση στο Κυπριακό
Νηολόγιο πλοίου νηολογημένου σε αλλοδαπό νηολόγιο, αν τούτο
ναυλωθεί γυμνό από κύπριο ή από νομικό πρόσωπο που νομιμο
ποιείται κατά το άρθρο 5 να κατέχει κατά κυριότητα πλοίο κυπριακό,
εφ' όσον συντρέχουν οι εις τις επόμενες διατάξεις του Μέρους αυτού,
οριζόμενες προϋποθέσεις.
(2) Για την παράλληλη νηολόγηση πλοίου στο Κυπριακό Νηο
λόγιο δεν απαιτείται η διαγραφή του από το αλλοδαπό νηολόγιο, το
καθεστώς όμως της νηολόγησης στο αλλοδαπό νηολόγιο αναστέλ
λεται, εκτός σε ότι αφορά τα οριζόμενα στα άρθρα 23Θ και 23Κ.
23Δ.—(1) Η παράλληλη νηολόγηση στο Κυπριακό Νηολόγιο
συντελείται με την εγγραφή του αλλοδαπού πλοίου στο προς τούτο
τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης του Κυπριακού
Νηολογίου, για το χρόνο που κατά περίπτωση εγκρίνει ο Υπουργός,
και ενεργείται από τη Νηολογούσα Αρχή κατ' αίτηση του ναυλωτή,
εφ* όσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) το δίκαιο της χώρας του αλλοδαπού νηολογίου επιτρέπει την
παράλληλη νηολόγηση των νηολογημένων εις το νηολόγιο
του πλοίων και
(β) με την αίτηση συνυποβάλλονται στη Νηολογούσα Αρχή τα
ακόλουθα, δεόντως θεωρημένα, έγγραφα:
(i) αντίγραφο της συμφωνίας της ναύλωσης, αντί τίτλου
κτήσεως και δήλωσης κυριότητας*
(ii) γραπτή συναίνεση του πλοιοκτήτη*
(Hi) γραπτή συναίνεση των αρμόδιων ναυτιλιακών αρχών
της χώρας του αλλοδαπού νηολογίου, και πιστο
ποιητικό
κυριότητας
και
υποθηκών
ή άλλων
εμπράγματων βαρών
(iv) γραπτή συναίνεση των ενυπόθηκων δανειστών και
(ν) τα κατά τον παρόντα Νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά
οριστικής νηολόγησης, εκτός κατά την έκταση που οι
οικείες διατάξεις τροποποιούνται από τις διατάξεις του
Μέρους αυτού.
(2) Για την παράλληλη νηολόγηση στο Κυπριακό Νηολόγιο
καταβάλλονται τα κατά νόμο αναλογούντα στη νηολόγηση κυπριακού
πλοίου τέλη προσαυξημένα κατά είκοσι εκατοστά.
(3) Δεν εκδίδεται Σημείωμα Σήμανσης αναφορικά με τα εγγρα
φόμενα στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης πλοία.
23Ε.—(1) Για την παράλληλη νηολόγηση δεν απαιτείται να
ενεργηθεί νέα καταμέτρηση της χωρητικότητας του πλοίου. Τα προ
βλεπόμενα στον παρόντα Νόμο πρωτόκολλο καταμέτρησης και πιστο
ποιητικό χωρητικότητας εκδίδονται με βάση τα αντίστοιχα έγγραφα
του αλλοδαπού νηολογίου και για την έκδοση τους καταβάλλονται τα
κατά τον παρόντα Νομό πληρωτέα τέλη καταμέτρησης.
(2) Μεταγενέστερη αλλαγή στο πλοίο, που επηρεάζει τη χωρητι
κότητα ή τον τύπο του πλοίου, ενεργείται κατά τα οριζόμενα στον
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παρόντα Νόμο προκειμένου περί πλοίων νηολογημένων στο Κυπρι
ακό Νηολόγιο, και κοινοποιείται από τη Νηολογούσα Αρχή στις
αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές της χώρας του αλλοδαπού νηολογίου.
23ΣΤ.—(1) Το πλοίο διατηρεί το όνομα του αλλοδαπού νηο
λογίου, που δεν επιτρέπεται να είναι το ίδιο με το όνομα πλοίου
νηολογημένου στο Κυπριακό Νηολόγιο.
(2) Μεταγενέστερη αλλαγή του ονόματος επιτρέπεται και ενεργεί
ται κατά τα οριζόμενα εις τον παρόντα Νόμο προκειμένου περί
πλοίων νηολογημένων στο Κυπριακό Νηολόγιο, κατ* αίτηση όμως
του ναυλωτή και γραπτή συναίνεση του πλοιοκτήτη και των ενυ
πόθηκων δανειστών και κοινοποιείται στις αρμόδιες ναυτιλιακές
αρχές της χώρας του αλλοδαπού νηολογίου.
23Ζ.—(1) Κατά το διάστημα που ισχύει το καθεστώς της παράλ
ληλης νηολόγησης, η Νηολογούσα Αρχή εκδίδει στο πλοίο πιστο
ποιητικό παράλληλης νηολόγησης κατ' ανάλογο τύπο προς τον τύπο
του πιστοποιητικού νηολόγησης των νηολογημένων στο Κυπριακό
Νηολόγιο πλοίων, στο οποίο αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που
προβλέπει ο παρών Νόμος προκειμένου περί πλοίων νηολογημένων
στο Κυπριακό Νηολόγιο, και επί πλέον τα στοιχεία του πλοιοκτήτη,
του ναυλωτή, και το αλλοδαπό νηολόγιο του πλοίου.
(2) Στο πιστοποιητικό παράλληλης νηολόγησης αναγράφεται η
ημερομηνία λήξης της ισχύος του.
(3) Κατά το διάστημα που ισχύει το καθεστώς της παράλληλης
νηολόγησης το πλοίο φέρει την κυπριακή σημαία, μη δυνάμενο να
χρησιμοποιεί τη σημαία της χώρας του αλλοδαπού νηολογίου, και
στα εξωτερικά γνωρίσματα του αναγράφονται το όνομα του πλοίου
και ο κυπριακός λιμένας νηολόγησης του πλοίου.
23Η. Επιτρέπεται η παράταση του καθεστώτος της παράλληλης
νηολόγησης και η επανεγγραφή του πλοίου στο Ειδικό Βιβλίο
Παράλληλης Νηολόγησης του Κυπριακού Νηολογίου, εφ' όσον
συντρέχουν όλες οι κατά νόμο προϋποθέσεις για την αρχική του
εγγραφή. Για την επανεγγραφή καταβάλλονται τα κατά το εδάφιο (2)
του άρθρου 23Δ πληρωτέα τέλη νηολόγησης.
23Θ.—(1) Η μεταβίβαση της κυριότητας, από οποιαδήποτε αιτία,
επί πλοίου που τελεί υπό το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης
στο Κυπριακό Νηολόγιο, ενεργείται κατά το δίκαιο της χώρας του
αλλοδαπού νηολογίου, στο οποίο και εγγράφεται. Μεταβίβαση της
κυριότητας επί του πλοίου κατά τις διατάξεις του Μέρους VI του
παρόντος Νόμου δεν επιτρέπεται.
(2) Η κατά το εδάφιο (1) μεταβίβαση κυριότητας κοινοποιείται
στη Νηολογούσα Αρχή προς ενημέρωση του Ειδικού Βιβλίου
Παράλληλης Νηολόγησης και του πιστοποιητικού
παράλληλης
νηολόγησης του πλοίου που τελεί υπό το καθεστώς.
23Κ—(1) Υποθήκες και άλλα εμπράγματα βάρη που βαρύνουν το
πλοίο κατά το χρόνο της παράλληλης νηολόγησης του στο Κυπριακό
Νηολόγιο εξακολουθούν να υφίστανται και να βαρύνουν το πλοίο και
να διέπονται από το δίκαια που τα διείπε κατά τη σύσταση τους,
χωρίς να επηρεάζονται από το γεγονός της παράλληλης νηολόγησης
του πλοίου στο Κυπριακό Νηολόγιο.
(2) Μετά την παράλληλη νηολόγηση του πλοίου στο Κυπριακό
Νηολόγιο, υποθήκη ή άλλο εμπράγματο βάρος συνιστάται επί του
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πλοίου μόνον από τον πλοιοκτήτη και κατά το δίκαιο της χώρας του
αλλοδαπού νηολογίου, στο οποίο και εγγράφεται. Εγγραφή υποθήκης
στο Κυπριακό Νηολόγιο κατά τις διατάξεις του Μέρους VII του
παρόντος Νόμου δεν επιτρέπεται.
(3) Οι κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) υποθήκες και
άλλα εμπράγματα βάρη κοινοποιούνται στη Νηολογούσα Αρχή προς
ενημέρωση του Ειδικού Βιβλίου Παράλληλης Νηολόγησης.
23Λ.—(1) Πλοίο αλλοδαπού νηολογίου που τελεί υπό το καθεστώς
της παράλληλης νηολόγησης στο Κυπριακό Νηολόγιο και εφ' όσον
χρόνο διαρκεί το καθεστώς, υπόκειται στην υποχρέωση
προς
καταβολή των ίδιων ετήσιων τελών και δικαιωμάτων και εις τις ίδιες
οικονομικές υποχρεώσεις όπως και τα νηολογημένα στο Κυπριακό
Νηολόγιο πλοία.
(2) Τα κατά το άρθρο αυτό πληρωτέα τέλη και δικαιώματα
προκαταβάλλονται κατά το χρόνο που ενεργείται η παράλληλη
νηολόγηση, καλύπτουν όλο το διάστημα για το οποίο ισχύει το
καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης και δεν επιστρέφονται έστω
και αν το καθεστώς τερματισθεί ενωρίτερα, σε περίπτωση δε μετα
γενέστερης αλλαγής των τελών, αναπροσαρμόζονται.
23Μ. Εφ' όσον διαρκεί το καθεστώς της παράλληλης νηολό
γησης, επί των πλοίων αλλοδαπού νηολογίου που τελούν υπό το
καθεστώς εφαρμόζονται, κατά το μέτρο που δεν προσκρούουν στις
διατάξεις του Μέρους αυτού, όλες οι λοιπές διατάξεις του παρόντος
Νόμου, και των εις εκτέλεση αυτού Κανονισμών, Διαταγμάτων και
Οδηγιών.
23Ν.—(1) Ανακαλείται το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης
από πλοίο αλλοδαπού νηολογίου και διαγράφεται το όνομα αυτού από
το Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης του Κυπριακού Νηο
λογίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση που οι αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές του
αλλοδαπού νηολογίου ανακαλέσουν τη συναίνεση τους για
την παράλληλη νηολόγηση του πλοίου στο
Κυπριακό
Νηολόγιο*
(β) σε περίπτωση τερματισμού της ναύλωσης·
(γ) σε περίπτωση παρέλευσης του χρόνου για τον οποίο ο
Υπουργός ενέκρινε την παράλληλη νηολόγηση τόυ πλοίου
στο Κυπριακό Νηολόγιο* ή
(δ) αν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος διαγραφής που, κατά τον
παρόντα Νόμο, ισχύει προκειμένου περί των νηολογημένων
στο Κυπριακό Νηολόγιο πλοίων.
(2) Μόλις συντελεστεί η διαγραφή εκδίδεται από τη Νηολογούσα
Αρχή σχετικό πιστοποιητικό διαγραφής.
(3) Το γεγονός της διαγραφής κοινοποιείται από τη Νηολογούσα
Αρχή στις αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές του αλλοδαπού νηολογίου του
πλοίου.
23Ξ. Επιτρέπεται η παράλληλη νηολόγηση κυπριακού πλοίου σε
αλλοδαπό νηολόγιο, αν το πλοίο ναυλωθεί γυμνό σε αλλοδαπό
φυσικό ή νομικό πρόσωπο και το δίκαιο της χώρας του αλλοδαπού
νηολογίου επιτρέπει την παράλληλη νηολόγηση πλοίων άλλου
νηολογίου, υπό προϋποθέσεις παρόμοιες προς στις αναγραφόμενες
στο Μέρος αυτό, προκειμένου περί της παράλληλης νηολόγησης
αλλοδαπών πλοίων στο Κυπριακό Νηολόγιο.
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23Π.—(1) Για την παράλληλη νηολόγηση κυπριακού πλοίου σε
αλλοδαπό νηολόγιο απαιτείται έγκριση του Υπουργού.
(2) Μόνο σε πλοία οριστικά νηολογημένα στο Κυπριακό Νηο
λόγιο επιτρέπεται η παράλληλη νηολόγηση σε αλλοδαπό νηολόγιο.
Κατ' εξαίρεση, ο Υπουργός έχει εξουσία να εγκρίνει και την
παράλληλη νηολόγηση προσωρινά νηολογημένου κυπριακού πλοίου,
υπό όρους που κατά περίπτωση κρίνει εύλογο να επιβάλει.
(3) Η έγκριση της παράλληλης νηολόγησης κυπριακού πλοίου σε
αλλοδαπό νηολόγιο παρέχεται κατ' αίτηση του πλοιοκτήτη. Με την
αίτηση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) αντίγραφο της συμφωνίας της ναύλωσης·
(β) γραπτή συναίνεσης του ναυλωτή·
(γ) γραπτή συναίνεση των αρμόδιων ναυτιλιακών αρχών της
χώρας του αλλοδαπού νηολογίου και βεβαίωση ότι το δίκαιο
της χώρας επιτρέπει την παράλληλη νηολόγηση του κυπρι
ακού πλοίου στο νηολόγιο της·
(δ) γραπτή συναίνεση των ενυπόθηκων δανειστών
(ε) κοινή δήλωση του πλοιοκτήτη και ναυλωτή ότι αναλαμβά
νουν την υποχρέωση να προσκομίσουν σε προθεσμία ενός
μηνός, στη Νηολογούσα Αρχή, βεβαιωμένο αντίγραφο του
αλλοδαπού πιστοποιητικού παράλληλης νηολόγησης και να
γνωστοποιούν κάθε μεταβολή που ενεργείται στο όνομα ή
στα άλλα στοιχεία του πλοίου, εφ' όσον χρόνο διαρκεί το
καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης του πλοίου στο
αλλοδαπό νηολόγιο.
23Ρ.—(1) Το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης κυπριακών
πλοίων ισχύει εφ* όσον χρόνο διαρκεί η ναύλωση, ισχύει η έγκριση
του Υπουργού και εξακολουθεί να ισχύει η συναίνεση των αρμόδιων
ναυτιλιακών αρχών του αλλοδαπού νηολογίου, σε κάθε περίπτωση
όμως όχι για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών.
(2) Ο Υπουργός, κατ* αίτηση του πλοιοκτήτη και με τη συναί
νεση των ενυπόθηκων δανειστών, έχει εξουσία να εγκρίνει παράταση
του καθεστώτος της παράλληλης νηολόγησης εφ* όσον συντρέχουν
και οι λοιπές κατά νόμο προϋποθέσεις προς τούτο.
23Σ.—(1) Εφ* όσον χρόνο διαρκεί το καθεστώς της παράλληλης
νηολόγησης κυπριακού πλοίου, το πλοίο φέρει τη σημαία του
αλλοδαπού νηολογίου μη δυνάμενο να χρησιμοποιεί την κυπριακή
σημαία.
(2) Το κυπριακό πιστοποιητικό νηολόγησης παραδίδεται στη
Νηολογούσα Αρχή και επιστρέφεται στον πλοιοκτήτη, μόλις τερμα
τισθεί το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης του πλοίου στο
αλλοδαπό νηολόγιο.
(3) Υπό την επιφύλαξη των επόμενων διατάξεων του Μέρους
αυτού, το Κυπριακό νηολόγιο αναστέλλεται, εφ* όσον χρόνο διαρκεί
το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης του πλοίου στο αλλοδαπό
νηολόγιο.
23Τ.—(1) Η μεταβίβαση της κυριότητας, από οποιαδήποτε αιτία,
η σύσταση, η εγγραφή, η μεταβίβαση και η εξάλειψη υποθήκης επί
κυπριακού πλοίου που τελεί υπό καθεστώς παράλληλης νηολόγησης
σε αλλοδαπό νηολόγιο, ενεργούνται κατά τις οικείες διατάξεις του
παρόντος Νόμου και εγγράφονται στο Κυπριακό Νηολόγιο.
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(2) Υποθήκες που βαρύνουν το κυπριακό πλοίο κατά το χρόνο της
παράλληλης νηολόγησης του στο αλλοδαπό νηολόγιο, εξακολουθούν
να υφίστανται και να βαρύνουν το πλοίο και να διέπονται από τις
οικείες διατάξεις του παρόντος Νόμου, χωρίς να επηρεάζονται από το
γεγονός της παράλληλης νηολόγησης του πλοίου στο αλλοδαπό
νηολόγιο.
(3) Δεν επιτρέπεται η διενέργεια στο αλλοδαπό νηολόγιο οποιασ
δήποτε πράξης που ανάγεται στην κυριότητα ή την
εγγραφή,
μεταβίβαση ή εξάλειψη υποθήκης ή άλλου εμπράγματου βάρους επί
κυπριακού πλοίου που τελεί υπό καθεστώς παράλληλης νηολόγησης
στο αλλοδαπό νηολόγιο. Εγγραφή τίτλου κυριότητας ή εγγραφή,
μεταβίβαση ή εξάλειψη υποθήκης ή άλλου εμπράγματου βάρους στο
αλλοδαπό νηολόγιο κατά παράβαση της απαγορευτικής
αυτής
διάταξης, κατά το κυπριακό δίκαιο είναι άκυρη και αποτελεί λόγο
άρσης της κυπριακής εθνικότητας με απόφαση του Υπουργού κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 6Α του παρόντος Νόμου.
(4) Πράξεις ενεργούμενες στο Κυπριακό Νηολόγιο αναφορικά με
τη μεταβίβαση της κυριότητας, την εγγραφή, τη μεταβίβαση ή την
εξάλειψη υποθήκης επί του πλοίου, κοινοποιούνται στις αρμόδιες
ναυτιλιακές αρχές του αλλοδαπού νηολογίου προς ενημέρωση του
νηολογίου και άλλων σχετικών εγγράφων.
23Υ.—(1) Εφ* όσον χρόνο διαρκεί το καθεστώς της παράλληλης
νηολόγησης στο αλλοδαπό νηολόγιο, το κυπριακό πλοίο που τελεί
υπό το καθεστώς, εξακολουθεί να υπόκειται στην υποχρέωση προς
καταβολή των ίδιων ετήσιων τελών και δικαιωμάτων και να υπόκειται
στις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις, όπως και τα λοιπά κυπριακά
πλοία. Κατ' εξαίρεση, τέλη πληρώματος και άδειας ασυρμάτου ή
ραδιοτηλεφώνου, δεν οφείλονται.
(2) Τα κατά το άρθρο αυτό πληρωτέα τέλη και δικαιώματα
προκαταβάλλονται κατά το χρόνο που εγκρίνεται η παράλληλη
νηολόγηση του πλοίου και καλύπτουν όλο το διάστημα για το οποίο
ισχύει το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης του πλοίου στο
αλλοδαπό νηολόγιο, σε περίπτωση δε μεταγενέστερης αλλαγής των
τελών αναπροσαρμόζονται.».

