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Ο περί της Αποκλειστικής
Ζώνης Νόµος του 2004 εκδίδεται µε
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
µε το
Αρθρο 52 του Συντάγµατος.

τίτλος.
Ερµηνεία.

203 του 1988.

Κήρυξη και
καθορισµός
ορίων της
Αποκλειστικής
Οικονοµικής
Ζώνης.

Αριθµός
του 2004
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η Βουλή
Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόµος
αναφέρεται ως ο περί της Αποκλειστικής Οικονοµι6
κής Ζώνης Νόµος του 2004.
2.—(1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν από το
του προκύπτει
διαφορετική
«Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη» σηµαίνει τη ζώνη πέραν και παρακεί6
µενη της χωρικής
της ∆ηµοκρατίας, τα όρια της οποίας καθορί6
ζονται στο άρθρο 3·
«∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή
«∆ιευθυντής» σηµαίνει το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Αλιείας και Θαλάσσιων
Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
«∆ικαστήριο» σηµαίνει το ∆ικαστήριο όπως ορίζεται στο άρθρο
«ζώντες πόροι» περιλαµβάνουν ψάρια και οποιασδήποτε άλλης µορφής
υδρόβια ζωή, εκτός των καθιστικών ειδών όπως αυτά καθορίζονται στο
άρθρο 77 της Σύµβασης·
«µη ζώντες πόροι» σηµαίνει τους διάφορους µεταλλευτικούς και άλλους
µη ζώντες πόρους που κατά κανόνα βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας ή
το
«ναυτικό µίλι» σηµαίνει απόσταση χιλίων οκτακοσίων πενήντα δύο µέτρων
«Σύµβαση» σηµαίνει τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο
της Θαλάσσης, η οποία κυρώθηκε από τον περί της Σύµβασης των Ηνωµέ6
νων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικό) Νόµο του
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος και οποιοδήποτε άλλο γενικά ή ειδικά εξουσιοδοτηµένο για
το σκοπό αυτό πρόσωπο.
(2) Ορισµοί οι οποίοι δεν έχουν διαφορετικά ερµηνευθεί στο παρόν άρθρο
θα έχουν την έννοια που δίδει σ' αυτούς η
και σε περίπτωση αντίθε6
σης µεταξύ του παρόντος Νόµου και της Σύµβασης, υπερισχύει η ερµηνεία της
Σύµβασης.
3.—(1) Με τον παρόντα Νόµο, κηρύσσεται Αποκλειστική Οικονοµική
Ζώνη, το εξωτερικό όριο της οποίας δε θα επεκτείνεται πέραν των 200 ναυτι6
κών µιλίων από τις γραµµές βάσης από τις οποίες µετράται το πλάτος της
χωρικής θάλασσας σύµφωνα µε τη Σύµβαση.
(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τµήµα της Αποκλειστικής Οικονοµικής
Ζώνης υπερκαλύπτει τµήµα της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης οποιου6
δήποτε άλλου Κράτους, του οποίου οι ακτές βρίσκονται απέναντι απ' αυτές
της ∆ηµοκρατίας, η οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης του
άλλου Κράτους, θα καθορίζεται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ τους, ελλείψει δε
συµφωνίας µεταξύ τους η οριοθέτηση των συνόρων της ζώνης αυτής δε θα επε6
κτείνεται πέραν της µέσης γραµµής ή της γραµµής ίσης απόστασης από τις εκατέ6
ρωθεν γραµµές βάσης από τις οποίες µετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας.
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(3) Τα ακριβή όρια της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης
γνωστο6
ποιούνται εκάστοτε µε Γνωστοποίηση του Υπουργού Εξωτερικών, που
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας όπως τα όρια αυτά
διαµορφώνονται ανάλογα µε τις συγκεκριµένες περιοχές και µε τις ενδεχόµε6
νες συµφωνίες οριοθέτησης σύµφωνα µε τις πρόνοιες των εδαφίων (1) και (2).
∆ικαιώµατα
4.—(1) Στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη η ∆ηµοκρατία
(α) Κυριαρχικά δικαιώµατα σ'
αφορά στην εξερεύνηση, εκµετάλλευση, και
δικαιοδοσία
διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, ζώντων ή µη, των υδά6 στην
Αποκλειστική
των των υπερκείµενων του βυθού της
του βυθού της
Οικονοµική
σας και του υπεδάφους της, και που σχετίζονται µε άλλες δραστηριότη6 Ζώνη.
τες για την οικονοµική εκµετάλλευση και εξερεύνηση της ζώνης, όπως η
παραγωγή ενέργειας από τα ύδατα, τα ρεύµατα και τους
(β) δικαιοδοσία σ' ό,τι
(i) την εγκαθίδρυση και χρησιµοποίηση τεχνητών νήσων, εγκατα6
στάσεων και κατασκευών
τη
επιστηµονική
(iii) την προστασία και διατήρηση του
(γ) άλλα δικαιώµατα και καθήκοντα που προβλέπει η Σύµβαση.
Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε το
βυθό της
και το υπέδαφος
ασκούνται σύµφωνα µε το Μέρος VI
της Σύµβασης 6 ∆ιατάξεις περί Υφαλοκρηπίδας.
5.—(1) Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, κατά την ενάσκηση των δικαιωµάτων της ∆ικαιώµατα
καθήκοντα
και την εκτέλεση των καθηκόντων της στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη και
άλλων κρατών
σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο και τις διατάξεις της Σύµβασης, λαµβάνει στην
υπόψη τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα των άλλων Κρατών και ενεργεί κατά Αποκλειστική
Οικονοµική
τρόπο συνάδοντα µε τις διατάξεις της Σύµβασης.
Ζώνη.
(2) Στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, τα
άλλα Κράτη απολαµβάνουν τα δικαιώµατα και υπόκεινται στις υποχρεώσεις που
προβλέπει η Σύµβαση. Κατά την άσκηση των δικαιωµάτων και την εκπλήρωση
των καθηκόντων τους αυτών, λαµβάνουν δεόντως υπόψη τα δικαιώµατα και
καθήκοντα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και συµµορφώνονται µε τους νόµους
και τους Κανονισµούς που υιοθετούνται απ' αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις της
Σύµβασης και τους κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, στην έκταση που αυτοί δεν
είναι αντίθετοι µε το σχετικό µέρος της Σύµβασης.
6. Ο Υπουργός µε
του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµε6 ∆ιατήρηση των
ρίδα της ∆ηµοκρατίας, καθορίζει τον επιτρεπτό όγκο και τα είδη αλιεύµατος ζώντων πόρων.
των ζώντων πόρων στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη.
7.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν προβαίνει µέσα στην Αποκλειστική Οικονο6 Εξερεύνηση και
µική Ζώνη σε εξερεύνηση και εκµετάλλευση των ζώντων πόρων, εκτός των εκµετάλλευση
των ζώντων
περιπτώσεων όπου έχει λάβει άδεια από τον Υπουργό σύµφωνα µε τον παρό6 πόρων.
ντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόµο ή Κανονισµό ή από το ∆ιευθυντή σύµφωνα µε
Κεφ. 135.
τον περί Αλιείας Νόµο.
του
109 του
2 του
9 του
του
του
του
του

1968

1972
1981
1987
1990
1994
2000
του 2001.
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Εξερεύνηση και
εκµετάλλευση
των µη ζώντων
πόρων.

Ποινική ευθύνη
αξιωµατούχων
νοµικών
προσώπων.

Αποκλειστική
∆ικαστηρίου.

Κανονισµοί.
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Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του
παρόντος άρθρου, διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπό6
κειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες λίρες
100.000) ή σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία
χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση δεύτερης ή µεταγενέστερης
καταδίκης, το πρόσωπο αυτό υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαί6
νει τις διακόσιες χιλιάδες λίρες (ΛΚ200.000) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαί6
νει τα πέντε χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.
(β)
∆ικαστήριο, επιπρόσθετα µε οποιαδήποτε ποινή ήθελε επιβάλει
δυνάµει της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, δύναται να διατάξει την
κατάσχεση οποιουδήποτε σκάφους, αντικειµένου, εξοπλισµού ή υλικού,
συµπεριλαµβανοµένου και αλιεύµατος, που χρησιµοποιήθηκε ή λήφθηκε κατά
τη διάπραξη του αδικήµατος αυτού.
8.—(1) Κανένα πρόσωπο δε
προβαίνει µέσα στην Αποκλειστική Οικονο6
µική Ζώνη, στην εξερεύνηση και εκµετάλλευση των µη ζώντων πόρων, εκτός
από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει λάβει άδεια από το Υπουργικό Συµ6
βούλιο σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο ή από οποιοδήποτε άλλο αρµόδιο
όργανο δυνάµει άλλου νόµου ή κανονισµού.
(2)(α) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1),
διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση, καταδίκης, υπόκειται σε χρηµατική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες λίρες
ή
σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή και
στις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση δεύτερης ή µεταγενέστερης καταδίκης,
το πρόσωπο αυτό υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
πεντακόσιες χιλιάδες λίρες
ή σε
που δεν υπερβαίνει τα
δέκα χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.
(β)
∆ικαστήριο, επιπρόσθετα µε οποιαδήποτε ποινή ήθελε επιβάλει
δυνάµει της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου δύναται να διατάξει την
κατάσχεση οποιουδήποτε σκάφους, αντικειµένου, εξοπλισµού ή υλικού,
συµπεριλαµβανοµένων και των ίδιων των µη ζώντων πόρων, που λήφθηκαν
κατά τη διάπραξη του αδικήµατος αυτού.
9. Όταν διαπραχθεί από νοµικό πρόσωπο αδίκηµα κατά παράβαση των
διατάξεων του παρόντος Νόµου και αποδεικνύεται ότι το αδίκηµα αυτό έχει
διαπραχθεί µε τη συγκατάθεση ή ανοχή ή ότι οφείλεται σε αµέλεια οποιουδή6
ποτε διευθύνοντος συµβούλου, διευθυντή, γραµµατέα ή άλλου αξιωµατούχου
του νοµικού προσώπου, το πρόσωπο αυτό καθώς και το νοµικό πρόσωπο
είναι ένοχο του αδικήµατος αυτού.
10.
Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας ή το Κακουργιοδικείο, ανάλογα
µε τη σοβαρότητα του αδικήµατος, που συνεδριάζει στη Λευκωσία,
έχει την
αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάζει όλα τα κατά παράβαση των διατάξεων
του παρόντος Νόµου αδικήµατα και να επιβάλλει οποιαδήποτε ποινή προβλε6
πόµενη στον παρόντα Νόµο ή Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού.
11.—(1)
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 Κανονι6
σµοί δύνανται να αφορούν σε όλους ή µερικούς από τους ακόλουθους σκο6
πούς,
(α) Τη διατήρηση των ζώντων πόρων της Αποκλειστικής Οικονοµικής

955

Ν. 64(Ι)/2004

(β) την προστασία του περιβάλλοντος στη Ζώνη
(γ) όσον αφορά τα αλλοδαπά πλοία, τη ρύθµιση των περιοχών αλιείας,
των τύπων, µεγεθών και ποσότητας εξοπλισµού, και των τύπων,
και αριθµού των αλιευτικών σκαφών που µπορούν να χρησι6
µοποιηθούν
(δ) τη ρύθµιση των
της
επιστηµονικής
(ε) τη δυνατότητα επιβίβασης σε αλλοδαπά πλοία, της επιθεώρησης σύλλη6
ψης και κατάσχεσης για τη διασφάλιση της νοµοθεσίας της σχετικής µε
την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωµάτων της
και
(στ) τη διαδικασία χορήγησης οποιασδήποτε άδειας που εφαρµόζεται
στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη.
12. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την 21.3.2003.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Λευκωσία.

της ισχύος
τον παρόντος
Νόµου.

