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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΣAΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συνορεύουσας

τίτλος.

Ζώνης Νόμος του 2004.

Ερμηνεία.

2. (1) Στoν παρόvτα Νόμo, εκτός εάv από τo κείμεvό του
πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.
«ναυτικό μίλι» σημαίνει απόσταση χιλίων οκτακοσίων πενήντα
δύο μέτρων.
«Σύμβαση» σημαίνει την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το

203 του 1988.

Δίκαιο της Θαλάσσης, η οποία κυρώθηκε από τον περί της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας
(Κυρωτικό) Νόμο του 1988.
«Συνορεύουσα Ζώνη» σημαίνει τη ζώνη που συνορεύει με τη
χωρική θάλασσα της Δημοκρατίας, τα όρια της οποίας
καθορίζονται στο άρθρο 3.

Κήρυξη και

3. (1) Με τον παρόντα Νόμο κηρύσσεται ως Συνορεύουσα Ζώνη,

καθορισμός

θαλάσσια ζώνη, της οποίας το εσωτερικό όριο ταυτίζεται με το

ορίων της

εξωτερικό όριο της χωρικής θάλασσας της Δημοκρατίας και το

Συνορεύουσας

εξωτερικό όριο εκτείνεται μέχρι 24 ναυτικά μίλια από τις γραμμές

Ζώνης.

βάσης, από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας,
σύμφωνα με τη Σύμβαση.
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(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα της Συνορεύουσας
Ζώνης υπερκαλύπτει τμήμα της Συνορεύουσας Ζώνης
οποιουδήποτε άλλου Κράτους, που διεκδικείται με βάση τις
σχετικές πρόνοιες της Σύμβασης, του οποίου οι ακτές βρίσκονται
απέναντι από αυτές της Δημοκρατίας, η οριοθέτηση της
Συνορεύουσας Ζώνης των δύο κρατών θα καθορίζεται κατόπιν
συμφωνίας μεταξύ τους. Ελλείψει δε συμφωνίας μεταξύ τους, η
οριοθέτηση των συνόρων της ζώνης αυτής δεν θα επεκτείνεται
πέραν της μέσης γραμμής ή της γραμμής ίσης απόστασης από τις
εκατέρωθεν γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος
της χωρικής θάλασσας.
(3) Τα ακριβή όρια της Συνορεύουσας Ζώνης, όπως
καθορίζονται δυνάμει του εδαφίου (2) γνωστοποιούνται εκάστοτε
με Γνωστοποίηση του Υπουργού Εξωτερικών, που θα
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Δικαιώματα στη

4. Στη Συνορεύουσα Ζώνη, η Δημοκρατία έχει δικαίωμα να ασκεί

Συνορεύουσα

τον απαραίτητο έλεγχο για-

Ζώνη.
(α)

να εμποδίζει την παραβίαση στο έδαφός της ή στα χωρικά
της ύδατα των τελωνειακών, φορολογικών, μεταναστευτικών
ή υγειονομικών της νόμων και κανονισμών.

(β)

να τιμωρεί παραβιάσεις νόμων και κανονισμών που
αναφέρονται στην παράγραφο (α) που διαπράχθηκαν μέσα
στο έδαφος ή στα χωρικά της ύδατα.

(γ)

να ελέγχει την εμπορία αντικειμένων αρχαιολογικού και
ιστορικού χαρακτήρα που βρέθηκαν στη ζώνη αυτή:
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Νοείται ότι η ανέλκυσή τους από το βυθό της θαλάσσιας
αυτής ζώνης χωρίς την έγκριση της Δημοκρατίας, αποτελεί
παραβίαση μέσα στο έδαφός της ή τη χωρική της θάλασσα
των νόμων και των Κανονισμών της σύμφωνα με το άρθρο
303 της Σύμβασης.

Κανονισμοί.

5. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς
για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι εν
λόγω Κανονισμοί δύνανται, να αφορούν σ΄ όλους ή μερικούς από
τους ακόλουθους σκοπούς, δηλαδή(α)

σε προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ή αποτροπή της
παραβίασης των τελωνειακών, φορολογικών,
μεταναστευτικών ή υγειονομικών νόμων και Κανονισμών της
Δημοκρατίας. και

(β)

σε προληπτικά μέτρα που αποσκοπούν στον έλεγχο, στην
αποφυγή ή αποτροπή της εμπορίας αντικειμένων
αρχαιολογικού και ιστορικού χαρακτήρα που βρέθηκαν στη
ζώνη αυτή και στη διαδικασία έγκρισης της ανέλκυσής τους.

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

ΒΣΓ/ΓΧ
23.01.110.2004

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 21.3.2003.

