
E.E., Παρ. I, 533 Ν. 8/82 
Άρ. 1762, 19.3.82 

Ό περί τής Συμβάσεως περ'ι 'Ασφαλείας της Ανθρωπινής Ζωής έν 
Θαλασσή (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρβρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

1 
'Αριθμός 8 του 1982 

ΝΟΜΟΣ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν ΤΟΝ Π Ε Ρ Ι ΤΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ Π Ε Ρ Ι 
Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Η Σ ΖΩΗΣ ΕΝ Θ Α Λ Α Σ Σ Η ι . 

(ΚΥΡΩΤΙΚΟΝ) ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1965 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: , 

. 1 . Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως περί Συνοπτικός 
'Ασφαλείας της 'Ανθρωπινής Ζωής έν θ α λ α σ σ ή (Κυρωτικός) (Τρο- τίτλος, 
ποποιητικός): Νόμος του 1982 και θά άναγινώσκηται όμου μετά του 
περί τής Συμβάσεως περί 'Ασφαλείας της 'Ανθρωπινής Ζωής έν 30τοϋΐ965. 
θ α λ α σ σ ή (Κυρωτικού)! Νόμου του 1965 (έν τοις εφεξής αναφερο
μένου ώς «ό βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών 
Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώ ς οι περί τής Συμβάσεως περί 'Ασφα
λείας τής 'Ανθρωπινής Ζωής έν θ α λ α σ σ ή (Κυρωτικοί)! Νόμοι του 
1965 και 1982. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροποποίησις 
(α) ' Διά τής αριθμήσεως του υφισταμένου μέρους αύτου ώς που άρθρου 2 

»c κ ί „ . . /ι\· τοϋ βασικού 
εδαφίου (1). ν6μου> 

(β) διά τής έν τω ώς άνω έδαφίω (1) ένθέσεως έν τή καταλ

λήλω αλφαβητική σειρά των ακολούθων νέων δρων: 
«'αρμοδία α ρ χ ή ' σημαίνει τον Ύπουργόν και περιλαμβά

νει οιονδήποτε, διά τους σκοπούς τής Συμβάσεως , του 
παρόντος Νόμου και των δυνάμει αύτου Κανονισμών, έξου

σιοδοτημένον ύπό του Υπουργού πρόσωπον" 
' Υ π ο υ ρ γ ό ς ' σημαίνει τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών και 

"Εργων» ' και 
( γ ) διά τής ευθύς μετά το ώς άνω εδάφιον (1)· αύτου προσθή

κης του ακολούθου εδαφίου (2) : 
«(2) ΟΙ έν τω παρόντι Νόμω μη άλλως καθοριζόμενοι 

δροι κέκτηνται f̂ jv εννοιαν άπέδωκεν αύτοΐς ή Σύμβασις». 
3. Ό βασικός νόμος τροποποιε ίτα ι : Κοσάργησις 

(α) Διά τής καταργήσεως του άρθρου 4 αύτοϋ' και roO άρθρου 4 
)α( * « ~ * · ~ J » ' ·α« ' > » Ω ο » ~ TOGSOCOLKOG 
(ρ) δια της έν αυτω προσθήκης ευθύς μετά το άρθρον 3 αυτού νόμου,καΐ 

των ακολούθων νέων άρθρων : προσθήκη 
«•Απαγόρευοις 4. 'Απαγορεύετα ι ό έκ Κυπριακών λιμένων απόπλους ν έ ω ν δΡθΡω ν· 
απόπλου. οιουδήποτε πλοίου έπί του όποιου εφαρμόζεται ό παρών 
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Κανονισμοί. 

' Αδικήματα. 

14 τοΟ1960 
50 τοΰ 1962 
11 του 1963 

8 του 1969 
40τοΰ 1970 
5 8 τ ο ΰ 1 9 7 2 

1 τοΟ 1980. 

Νόμος, οι δυνάμει αύτοΰ Κανονισμοί και ή Σύμβασις έάν 
τοΰτο δεν πληροί τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου, των 
δυνάμει αύτοΰ Κανονισμών και της Συμβάσεως. 

5.—(1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν 
δπως έκδίδη Κανονισμούς δημοσιευόμενους εν τη έπισήμω 
έφημερίδι της Δημοκρατίας δια την καλυτέραν έφαρμογήν 
των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου καΐ της Συμβάσεως. 

(2) ΕΙδικώτερον και άνευ επηρεασμού της γενικότητος 
του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οί Κανονισμοί 
δύνανται να προνοώσι περί απάντων ή περί τίνων των 
ακολούθων ζητημάτων: 

(α) Περί τοΰ καθορισμού παντός ζητήματος, δπερ δυνά
μει τών διατάξεων του παρόντος_ Νόμου και της 
Συμβάσεως χρήζει ή εΐναι δεκτικόν καθορισμού* 

(β), περί τών υποχρεώσεων τών πλοιάρχων Κυπριακών 
πλοίων, αναλόγως της κατηγορίας τών πλοίων των 
και τών υπ5 αύτών&έκτελουμένων πλών και 

(γ) περί τοΰ υπό τών πλοιάρχων Κυπριακών πλοίων 
τρόπου συντάξεως και αποστολής τών απαιτουμέ
νων αναφορών. 

(3); Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει τοΰ παρόντος 
άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν τών Αντιπροσώπων. 
Έάν εντός τριάκοντα ήμερων από της τοιαύτης κατοχθέ
σεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι* αποφάσεως οτύτής 
δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους οΰτω κατατεθέντας Κανο
νισμούς, έν δλω ή εν μέρει, τότε οδτοι αμέσως μετά: τήν 
πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έ ν τη 
έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν Ισχύι 
άπό της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροπο
ποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει υπό τής Βουλής τών 
'Αντιπροσώπων οδτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφη
μερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω τροποποιηθη ύπ' 
αυτής και τίθενται έν Ίσχύι άπό τής τοιαύτης δημοσι
εύσεως. 

6.—(1) Πας δστις παραβαίνει ή ανέχεται πρόσωπον ύπό 
τόν ελεγχον αύτοΰ νά παραβή τάς διατάξεις τής Συμβά
σεως, τοΰ παρόντος Νόμου ή και τών δυνάμει αύτοΰ Kocvo
νισμών, ή πάς δστις παραλείπει νά πράξη ή ανέχεται "πρό
σωπον υπό τόν ελεγχον αύτοΰ νά παράλειψη νά πράξη τι, 
ούτινος ή διενέργεια επιβάλλεται ύπό τών διατάξεων τής 
Συμβάσεως, τοΰ παρόντος Νόμου ή και τών δυνάμει αύτοΰ 
Κανονισμών, είναι ένοχος αδικήματος και ύπόκειτοα δι' 
εκαστον τοιοΰτον αδίκημα εις φυλάκισιν μή ύπερβαινου
σαν τά δύο έτη, εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνοοσαν 
τάς πέντε χιλιάδας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας. 

(2) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (1) τοΰ 
άρθρου 24 τών περί Δικαστηρίων Νόμων τοΰ 1960 εΌος 
1980, Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου ή 'Ανώτερος 
Επαρχιακός Δικαστής θά έχη αρμοδιότητα νά έκδικάζη 
οιονδήποτε αδίκημα ήθελε διαπραχθή κατά παράβοχσιν 
τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (1). τοΰ παρόντος άρθρου. 

(3); 'Ανεξαρτήτως παντός έν οίωδήποτε Νόμω διαλαμ
βανομένου, ή αρμοδία αρχή δύναται νά απαγόρευση διά 
χρονικόν διάστημα μή υπερβαίνον τάς τεσσαράκοντα ο κ τ ώ 
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ώρας τον άπόπλουν πλοίου εν σχέσει προς το όποιον 
υφίστανται εύλογοι ύπόνοιαι δτι διεπράχθη αδίκημα περί 
του οποίου προνοεί το εδάφιον (1). 

(4) 'Ανεξαρτήτως παντός εν οίωδήποτε Νόμω διαλαμ
βανομένου, Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου ή 'Ανώ
τερος 'Επαρχιακός Δικαστής κέκτηται έξουσίαν, κατά τήν 
διάρκειαν αστυνομικής έρεύνης καΐ μέχρις εκδικάσεως 
και εκδόσεως τελικής δικαστικής αποφάσεως επί αδική
ματος περί του οποίου προνοεί το εδάφιον (1), ώς κα ι 
μέχρις αποπληρωμής τυχόν έπιδληθησομένης χρηματικής 
ποινής ή καταθέσεως σχετικής εγγυητικής επιστολής ανε
γνωρισμένης τραπέζης δι' ίσον ποσόν, να έκδώση διά
ταγμα άπαγορευον τον άπόπλουν πλοίου εν σχέσει προς 
το όποιον υφίστανται εύλογοι ύπόνοιαι δτι διεπράχθη αδί
κημα περί του όποιου προνοεί το εδάφιον (1);: 

Νοείται δτι το Δικαστήριον κέκτηται έξουσίαν νά έπι
τρέψη καθ' οιονδήποτε στάδιον τον άπόπλουν πλοίου ύπό 
τοιούτους δρους τους όποιους ήθελε κρίνει πρέπον. 

(5) Παρά τάς διατάξεις οιουδήποτε έτερου Νόμου, ή 
πληρωμή οιασδήποτε χρηματικής ποινής επιβαλλομένης 
δυνάμει του παρόντος Νόμου αποτελεί έπιβάρυνσιν επί του 
πλοίου εν σχέσει προς το όποιον διεπράχθη τό αδίκημα.». 


