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Ο περί της Αρχής Αιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 εκδίδεται με
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 207 του 1988
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως. ο περί της Αρχής Λιμένων
Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988, θα αναγιγνώσκηται δ ε ομού
μετά των περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμων του 1973 έως (Αρ. 2)
του 1987 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται ομού ως οι περί της
Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμοι του 1973 έως 1988.
2. Το άρθρον 32 του βασικού νόμου δ ιαγράφεται και αντικαθίσταται
διά του ακολούθου νέου άρθρου:
«Εξουσία
32.—(!) Εις η ν περίπτωσιν οφείλονται εις την Α ρ χ ή ν κ α τ '
κατασχέσεως, εφαρμογήν των δ ιατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δ υνά
μει αυτού εκδ οθέντων Κανονισμών οιαδ ήποτε δ ικαιώματα ή
δαπάναι ή έξοδ α γενόμενα αναφορικώς προς οιονδ ήποτε
σκάφος, όχημα, εμπόρευμα ή έτερον αντικείμενον και το
υπόχρεον δ ιά την καταβολή ν των τοιούτων ποσών πρόσωπον
αρνείται, αμελεί η παραλείπει να καταβάλη ταύτα εφ* όσον
ήθελε κ λ η θ ή προς τούτο, η Α ρ χ ή δ ύναται να π ρ ο β ή εις την
κατάσχεσιν η κατάληψιν του σκάφους (περιλαμβανομένων
των συνέργων, εξαρτίων η" επίπλων αυτού), οχήματος, εμπο
ρεύματος τ\ ετέρου αντικειμένου και να κατακράτηση ταύτα
μέχρι τ η ς αποπληρωμής ή τ η ς εξασφαλίσεως του οφειλο
μένου ποσού.

(2) Εις περίπτωσιν καθ' ην τα οφειλόμενα ποσά αφορώσι
σκάφος, όχημα, εμπόρευμα ή έτερον αντικείμενον μετακινη
θέν εκ περιοχής λιμένος, η Αρχή δ ύναται να προβή εις την
κατάσχεσιν η κατάληψιν και κατακράτησιν οιουδ ήποτε ετέ
ρου σκάφους, οχήματος, εμπορεύματος ή αντικειμένου, ευρι
σκομένου εντός περιοχής λιμένος, εάν τούτο ανήκη εις το
πρόσωπον εις το οποίον ανήκει το μετακινηθέν σκάφος,
όχημα, εμπόρευμα ή αντικείμενον.
(3) Εάν εντός χρονικού δ ιαστήματος δ έκα τεσσάρων ημε
ρών από της τοιαύτης κατασχέσεως ή καταλήψεως δ εν
καταβληθώσι ή εξασφαλισθώσι τα οφειλόμενα δ ικαιώματα,
δαπάναι ή έξοδ α ως και τα έξοδ α τα δ ιενεργηθέντα συναφώς
προς την κατάσχεσιν ή κατάληψιν ή κατακράτησιν του
σκάφους, οχήματος, εμπορεύματος ή ετέρου αντικειμένου, η
Αρχή κέκτηται εξουσίαν όπως προβή εις την εκποίησιν των
κατασχεθέντων ή καταληφθέντων.

Συνοπτικός
τίτλος.
38 του 1973
59 του 1977
28 του 1979
195 του 1986
20 του 1987
62 του 1987.
Αντικατάστασιςτου
άρθρου 32
του βασικού
νόμου.
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(4) Εις περίπτωσιν καθ' ην τα κατασχεθέντα ή καταληφθέντα εμπορεύματα εξ αντικειμένου υπόκεινται εις
φθοράν ή αλλοίωσιν, η Αρχή δύναται να προβή πάραυτα εις
την εκποίησιν των κατασχεθέντων ή καταληφθέντων.
(5) Εκ του προϊόντος της ανωτέρω εκποιήσεως η Αρχή
δύναται να κράτηση τα οφειλόμενα εις αυτήν ποσά και έξοδ α
το δ ε υπόλοιπον να παραδ ώση, άμα τη απαιτήσει του, εις το
δικαιούμενον πρόσωπον.
(6) Ανεξαρτήτως των εν τω παρόντι άρθρω δ ιαλαμβανο
μένων δ ιατάξεων, η Αρχή κέκτηται εξουσίας όπως δ ιεκδ ί
κηση, επί δ ικαστηρίω, οιαδήποτε οφειλόμενα εις αυτήν ποσά
και έξοδ α, ή το υπόλοιπον των οφειλομένων εις αυτήν, εφ'
όσον το προϊόν προηγηθείσης εκποιήσεως δ εν επαρκεί δ ιά να
καλύψη τα ούτω οφειλόμενα εις την Αρχήν ποσά και έξοδα.».

