
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ* *Αρ. 69 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω Ά ρ θ ρ ω 52 τοΰ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ό ύπό της Βουλής των Ά ν τ ι -

τ:ροσώπων ψηφισθε ίς περί Διο ικήσεως Τελωνε ίων (Τροποποιητ ικός) Νόμος του 
1961, τό .κείμενο;.· του οποίου ακολουθε ί , εκδ ίδ ε τα ι ύπό τοΟ Πρόεδροι ; και τοΟ 
"Αντ ιπροέδρου της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς δ ια δημοσιεύσεως εις τήν Έ»|·ΐ|μερί' <\ ιής 
Κυβερνήσεως. 

"Αριθμός 26 του 1961. 

Ο ΠΕΡΙ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Σ Τ Ο Υ Ν Ο Μ Ο Υ ΤΟΥ Α Φ Ο Ρ Ω Ν Τ Ο Σ ΕΙΣ 
Τ Η Ν Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Ν ΚΑΙ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ν Τ Ω Ν Τ Ε Λ Ω Ν Ε Ι Ω Ν Ν Ο Μ Ο Σ . 

Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :— 

Ι . Ό παρών νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Διο ικήσεως χυ ν ο Π τ ι κ ο ς 
Τελωνείων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 196! και θα άναγ ιγνώσκητα ι τίτλος, 
όμοϋ μετά τοΟ περί Διο ικήσεως Τελωνείων Νόμου (έν το ις εφεξής κάλου

 K t
*

 3,<s 

μένου «ό βασικός Νόμος»). κ^ηρ.ακοί 

2. Δ ια τοϋ παρόντος τό άρθρον 2 τοΰ βασικοΰ Νόμου τροποποιε ίται ΐρ0;·οποΐησι< 
ώς έν το ις εφεξής :— τοϋ άρθρου 2 

(α) "Αντ ικαθίσταται ό έν τούτω διαλαμβανόμενος ορισμός τοΰ δρου 
«παράνομος μεταφορά» ή «παρανόμως μεταφέρειν» διά τοΰ ακολούθου 
όρισμοϋ :— 

«Παράνομος μεταφορά» ή «παρανόμως μεταφέρειν» έν αναφορά 
προς λαθραία ή κατεσχημένα εμπορεύματα, σημαίνει τήν δνευ 
αδείας μεταφοράν λαθραίων ή κατεσχημένων εμπορευμάτων, και έν 
αναφορά ττρος προνομιούχα εμπορεύματα, σημαίνε ι τήν άνευ 
αδείας μεταφοράν προνομιούχων εμπορευμάτων ύπό μή δικαιου

μένου προσώπου ή τήν μεταφοράν προνομιούχων εμπορευμάτων 
ύπό προσώπου δικαιουμένου άλλα προς τόν σκοπόν εξαπατήσεως 
τών Δημοσίων Προσόδων ή τής καταστρατηγήσεως τοϋ εκάστοτε 
έν Ισχύϊ, καΐ είς τά Τελωνεία άφορώντος, νόμου. 

τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 
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(β) Έντίθενται έντούτω, κατά τήν προσήκουσαν άλφαβητικήν τάξιν, 
ol ακόλουθοι ορισμοί :— 

«Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός» σημαίνει τόν Πρώτον Τελώ· 
νειακόν Λειτουργόν τής Δημοχρατίας. 

«Δικαιούμενος» σημαίνει δικαιούμενος νά εϊσαγάγη ή κατέχη 
προνομιούχα εμπορεύματα ώ ς προβλέπεται έν τω εκάστοτε έν 
ίσχύϊ. είς τά Τελωνεία άφορώντι, νόμω. 

«Προνομιούχος οργανισμός» σημαίνει:— 
(Ι) «Ένοπλοι Δυνάμεις» ή «'Εξουσιοδοτημένοι 'Οργανώσεις 

των "Ενόπλων Δυνάμεων» ώ ς αύται καθορίζονται έν έδαφίοις (α) 
και (.) τής παραγράφου Ι τοΰ άρθρου Ι του Παραρτήματος Γ 
της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως καΐ περιλαμβάνει τάς αρχάς τοϋ 
Ηνωμένου Βασιλείου κ αϊ πάντα, παρόμοιας φύσεως, δργανισμόν 
εϊς δν έχορηγήθησαν ύπό τοϋ Παραρτήματος Β της Συνθήκης τα 
δικαιώματα και αί εύχέρειαι ών άπολαύουσιν αί "Ενοπλοι Δυνάμεις 
και αί εξουσιοδοτημένοι οργανώσεις των 'Ενόπλων Δυνάμεων. 

(2) Πάσαν έτέραν ενοπλον δΰναμιν ή "Οργανισμόν δικαιού
μενον δυνάμει οιασδήποτε ετέρας Συνθήκης ή τοΰ εκάστοτε έν 
ίσχύϊ. είς τα Τελωνεία άφορώντος, νόμου. 
«Προνομιοΰχον πρόσωπον» σημαίνει— 

(Ι) Μέλος ενόπλου δυνάμεως ή πολιτικόν μέλος ένοπλου 
δυνάμεως ή τόν έκ τοιούτων προσώπων έξαρτώμενον, ώς ούτοι 
καθορίζονται έν έδαφίοις (α), (β) και (δ) της παραγράφου ! τοΰ 
άρθρου Ι τοΰ Παραρτήματος Γ της Συνθήκης 'Εγκαθιδρύσεως και 
περιλαμβάνει πάν πρόσωπον είς δ έχορηγήθησαν ύπό τοϋ Παραρ
τήματος Β της Συνθήκης "Εγκαθιδρύσεως τα αυτά δικαιώματα 
και εύχέρειαι ών άπολαύουσιν τά τοιαύτα μέλη ενόπλων δυνάμεων, 
ή οί έξ αυτών εξαρτώμενοι. 

(2) Πάν έτερον πρόσωπον δικαιούμενον δυνάμει οιασδήποτε 
ετέρας Συνθήκης ή τοϋ εκάστοτε έν ίσχύϊ, είς τά Τελωνεία άφο
ρώντος, νόμου 

«εκάστοτε έν Ισχύϊ. ε'ις τά Τελωνεία άφορων νόμος» περιλαμβάνει 
τόν παρόντα νόμον καί πάντα έτερον, εκάστοτε έν Ισχύϊ, είς τά Τελω
νεία άφορώντα, νόμον 

«προνομιούχα εμπορεύματα» σημαίνει άπαντα τά εμπορεύματα 
ατινα, δυνάμει καί συμφώνως τοϋ εκάστοτε έν ίσχύϊ, είς τά Τελωνεία 
άφορώντος. νόμου, ή οιασδήποτε Συνθήκης, εισάγονται ατελώς ή 
φορολογούνται έπί τη βάσει μειωμένου φορολογικού συντελεστού ή 
έφ" ών επεβλήθη δασμός έπί τη είσαγωγή αυτών καί εττα επεστράφη, 
άτινα εισήχθησαν ύπό προνομιούχων οργανισμών ή προσώπων ή διά 
λογαριασμόν α υ τ ώ ν 

«Κυρίαρχοι Περιοχαί τών Βάσεων» σημαίνει τήν Κυρίαρχον Περιο
χήν της Βάσεως "Ακρωτηρίου καί τήν Κυρίαρχον Περιοχήν της Βάσεως 
Δεκελείας ώς αύται καθορίζονται έν τω δρθρω Ι της Συνθήκης "Εγκα
θιδρύσεως· 

«Συνθήκη "Εγκαθιδρύσεως» σημαίνει τήν άφορώσαν είς τήν "Εγκα
θίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκην ήτις υπεγράφη έν 
Λευκωσία, τήν Ι6ην Αυγούστου, I960. 

Άντικατά 3. Ό βασικός Νόμος τροποποιείται διά τοΟ παρόντος διά τής αντί
σταση τθν καταστάσεως, οσάκις αύται απαντώνται, τών λέξεων «Ελεγκτής» καί 
«Έλί* τΛς> «Αποικία» διά τών λέξεων «Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός» καί 
tax 8 γ κ «Δημοκρατία» αντιστοίχως. 
«Αποικία». 

Χ 

r 



4. Ό βασικός Νόμος διά τοΰ παρόντος τροποποιείται διά τής καταρ Κοηάμγησκ. 
γήσεως του άρθρου 145 καΐ της αντικαταστάσεως α&τοΟ διά τοΟ ακο T^'apf.^' 
λούθου νέου apGpOU :— ' κατά^ασις4" 
*Διάθεσις Ι45. —(Ι) "Απαντα τα προνομιούχα εμπορεύματα &τινα α^οΟδιΛ 
νρονομι εΙσάγονται ύπό προνομιούχων οργανισμών ή π ρ ο σ ώ π ω ν ή ν )tHJ 

'ρέυμά™*. °*ά λογαριασμόν αυτών δυνάμει τοΰ εκάστοτε έν Ισχύϊ. 
εις τά Τελωνεία άφορώντος, νόμου, είς περίπτωσιν διαθέ
σεως αυτών είς πρόσωπα μή δικαιούμενα εϊς τοιαύτα 
εμπορεύματα : 

(α) οσάκις ό έν τ ω Τελωνειακώ Δασμολογίω καθοριζό
μενος δασμός κατά τον χρόνον της διαθέσεως 
εΤναι ad valorem ταϋτα θά υπόκεινται είς Τελω
νειακόν δασμόν ad valorem έπι της αξίας ην έκέ
κτηντο κατά τόν χρόνον της διαθέσεως· 

('/) οσάκις ό έν τω Τελωνειακώ Δασμολογίω καθορι
ζόμενος δασμός κατά τόν χρόνον της διαθέσεως 
είναι έπι τη βάσει ειδικού φορολογικού συντελεστοΰ

(1) *Εον καταδειχθή κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα 
τόν Πρώτον Τελο^νειακόν Λειτουργόν δτι ή κατά
στασις τοιούτων εμπορευμάτων υπέστη ύποτίμησιν 
άπό της εισαγωγής αυτών, ταύτα θά υπόκεινται είς 
δασμόν έχοντα τόν αυτόν λόγον έναντι της αξίας ην 
έκέκτηντο κατά τόν χρόνον της διαθέσεως ω ς ό 
έπιβλητέος έπι τη βάσει τοΰ ειδικού τούτου συντε
λεστού τελωνειακός δασμός είχεν έναντι της κατά 
τόν χρόνον της εισαγωγής αξίας αυτών. 

(2) 'Εάν δέν καταδειχθη κατά τρόπον ίκανοποι
οΰντα τόν Πρώτον Τελωνειακόν Λειτουργόν δτι ή 
κατάστασις αυτών υπέστη ύποτίμησιν άπό της εισα
γωγής των, ταύτα θά φορολογούνται έπϊ τη βάσει 
τοΰ καθωρισμ/':νου άναφορικώς προς ταϋτα ειδικού 
συντελεστού τελωνειακού δασμού" 

(;·) οσάκις δυνάμει τοΰ εκάστοτε έν ίσχύϊ. είς τά Τελωνεία 
άφορώντος, νόμου, επιβάλλεται τελωνειακός δασμός 
έπι τη βάσει μειωμένου ad valorem συντελεστού, 
ταύτα θά υπόκεινται εις τελωνειακόν δασμόν ύπολο
γιζόμενσν έπι τής αξίας ή ν τά τοιαύτα εμπορεύματα 
έκέκτηντο κατά τόν χρόνον τής διαθέσεως αυτών 
έπι τη βάσει συντελεστού δστις παριστά την διαφοράν 
μεταξύ τού τοιούτου μειωμένου ad valorem συντε
λεστού τελωνειακού δασμού και τοΰ ad valorem συν
τελεστού τελωνειακού δασμού τοΰ καθωρισμένου 
έν τω δασμολογίω τω έφαρμοΓομένω έπϊ τών τοι
ούτων έμπορευμάτο,ν κατά τόν είρημένον χρόνον. 

(2) Τηρουμένων τών διατάξεων οιασδήποτε Συνθήκης ή 
νόμου, απαγορεύεται ή ύφ* οιουδήποτε προσώπου διάθεσις 
τοιούτων εμπορευμάτων ώ ς τά προμνησθέντα έκτος τη 
αδεία τοΰ Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού. Ή δδεια 
αύτη χορηγείται αμα τη καταβολή, ύπό τοΰ προσώπου τοΰ 
διαθέτοντος εμπορεύματα ώς τά προμνησθέντα, τών τελω
νειακών δασμών, οΐτινες δυνατόν νά όφείλωνται έπϊ τούτων 
είτε δυνάμει τοΟ Γενικού Δασμού είτε δυνάμει τοΰ Δασμού 
Προτιμήσεως έάν άποδειχθή κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα 
τόν Πρώτον Τελωνειακόν Λειτουργόν τό δικαίωμα καταβολής 
κατά τόν Δασμόν Προτιμήσεως, καί ευθύς ώ ς τηρηθώσιν 
τοιούτοι έτεροι οροί ώ ς ήθελον έτηβληθτ] οπό τών "Αρχών 
τής Δημοκρατίας. 



Τροποτιοίησις 
τοΰ Αρθρου 
I 8 0 τοΟ β α 
οίκου Νόμου . 

ΤροποποΙησις 
τοΟ β ρ θ ρ ο υ 
181 τοΰ βα

σικού Νόμου. 

ΤροτιοποΙησις 
τοΰ Λρθρου 
1 8 2 τον 6 ο 
σικοΟ Ν ό μ ο υ . 

Γροποττοίησις 
τοΰ Λρθρου 
1 8 5 τοΟ βα

οικοΰ Νόμου . 

Κ α τ α ρ γ η σ ι ς 
τοΟ άρθρου 
192 τοΟ ©own 
κοΟ Νόμου 
κσΐ άνηκατά

στασιςαύτοΟ 
διά ν£©υ 

(3) "Ανεξαρτήτως παντός έν τ ω π α ρ ο ν π αρθρω εμπεριε
χομένου οΙαδήποτε μεταχειρισμένα προνομιούχα έμπορεύ^ 
ματα είτα πωλούμενα έν TTJ Δημοκρατία καΐ ,μή ;ουνά|μενα να 
ταξινομηθούν ευκόλως βά φορολογούνται ad valorem π ρ δ ς 
δεκαπέντε έπϊ τοις εκατόν επί τής κατά τήν τοιαύτην πώλησιν 
πραγματοποιηθείσης αξίας των τοιούτων εμπορευμάτων». 

5. Διά τοΰ παρόντος τό άρθρον 180 τοΰ βασικού Νόμου τροποποιείται 
δια τής έν τούτω ένθέσεως, αμέσως πρό των λέξεων «δασμολογητέα 
εμπορεύματα», αΐτινες απαντώνται έν τη" πέμπτη γραμμή, των λέξεων 
«προνομιούχα εμπορεύματα». 

6. Διά τοΰ παρόντος τροποποιείται τό άρθρον 181 τοΰ βασικού Νόμου 
διά τής έν τούτω ένθέσειος. αμέσως μετά τάς λέξεις «οιαδήποτε εμπο
ρεύματα υποκείμενα είς τελωνειακόν £λεγχον», αΐτινες απαντώνται έν 
τη τρίτη γραμμή, των λέξεων «ή οιαδήποτε προνομιούχα εμπορεύματα 
είς α ούτος δέν δικαιούται». 

7. Διά τοΰ παρόντος τροποποιείται τό άρθρον 182 τοΰ βασικού Νόμου 
διά της έν τούτω ένθέσεως, αμέσως πρό των <λέξεων «οΙαδήποτε 
δασμολογητέα εμπορεύματα», αΤτινες απαντώνται έν τη τρίτη γραμμή, 
των λέξεων «οΙαδήποτε προνομιούχα εμπορεύματα». 

8 Διά τοΰ παρόντος τροποποιείται τό άρθρον 185 τοΰ βασικού Νόμου 
διά της έν τούτω ένθέσεως. αμέσως μετά τό εδάφιον (2) τοΰ ακολούθου 
νέου εδαφίου :— 

«(3)—(α) Αί έν έδαφίοις (Ι) καΐ (2) τοϋ παρόντος άρθρου 
εμπεριεχόμενοι έξουσίαι εισόδου και έρεύνης, θα ένασκώνται ωσαύτως 
άναφορικώς προς οιονδήποτε οίκημα ή τόπον :— 

(i) έν τή κατοχή ή φυλάξει οίουδήποτε προσώπου μή δικαιουμένου 
εις προνομιούχα εμπορεύματα, έν ω ό υπάλληλος ή αστυνομικός 
δεδικαιολογημένως πιστεύει ότι ευρίσκονται προνομιούχα 
εμπορεύματα" ή 

(ϋ) έν ω ό υπάλληλος ή αστυνομικός δεδικαιολογημένως πιστεύει 
δτι ευρίσκεται πρόσωπον μη δικαιούμενον είς προνομιούχα 
εμπορεύματα και όπερ είναι έν τη κατοχή ή έχει ύπό τον ελεγχον 
αυτού. προνομιούχα εμπορεύματα· ή 

(iii) κατεχόμενον ή ύπό τήν φύλαξιν οιουδήποτε προνομιούχου 
οργανισμού ή προσώπου , έν ω ό υπάλληλος ή αστυνομικός 
δεδικαιολογημένως πιστεύει δτι ευρίσκονται προνομιούχα 
εμπορεύματα ατινα είτε κατέχονται κατά παράβασιν τών δια
τάξεων τής Συνθήκης "Εγκαθιδρύσεως ή οίουδήποτε Νόμου. 
είτε κατέχονται προς τόν σκοπόν δ π ω ς χρησιμοποιηθώσιν 
ή διατεθώσιν διά παράνομόν τίνα σκοπόν. 

(β) ΑΙ έν έδαφίοις (Ι) καΐ (2) τοΰ παρόντος άρθρου εμπεριεχόμενοι 
έξουσίαι κατασχέσεως καΐ αποκομίσεως θά ένασκώνται ωσαύτως 
άναφορικώς προς οΙαδήποτε προνομιούχα εμπορεύματα ατινα ανευ
ρίσκονται έν οίωδήποτε οίκήματι ή τ ό π ω παραβιασθέντι καΐ έρευ
νηθέντι ώ ς προβλέπεται έν παραγράφω (α) τοΰ παρόντος εδαφίου». 

ψ. Διά τοΰ παρόντος καταργείται τό άρθρον 192 τού βασικού Νόμου 
καΐ αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου νέου άρθρου :— 
«ΣΟλληψις 192. ΟΙοσδήποτε υπάλληλος ή αστυνομικός δύναται νά 
Τ*?6^ συλλαβή πάν πρόσωπον δ ανακαλύπτει διαπράττον ή 
λ*»ρ*μ«** επιχειρούν νά δ ι ά π ρ α ξ η ^ καθ* οίονδήποτε τρόπον ένεχό
ρ4ανν «.τ.λ. μενον είς τήν διάπραξιν οίουδήποτε τών ά&οάΰ&&ΰν €!&· 

fat λαθρεμπορίου* 



285 

(β) παρανόμου μεταφοράς λαθραίων ή προνομιούχων 
εμπορευμάτων ή παρανόμου έμ^ορίαςν'γ;τ<>_ΐ00.των 
εμπορευμάτων fj παρανόμου κατοχής τούτων». 

10. Διά τοΰ παρόντος τροποποιείται ώ ς ακολούθως τ 
του' βασικού Νόμου :— 

(!) 'Αντικαθίσταται ή λέξις «θά», ήτις απαντάται έν τη δευτέρα 
γραμμή τοϋ εδαφίου (Ι) διά τής λέξεως «δύναται». 

(2) Α μ έ σ ω ς μετά τάς λέξεις «μεταφορά των» αΐτινες απαντώνται 
έν τη δευτέρα γραμμή της παραγράφου (α) τοϋ εδαφίου (Ι) έντίθενται 
αί λέξεις «οιαδήποτε προνομιούχα εμπορεύματα». 

(3) 'Αντικαθίσταται ή λέξις «θά», ί^τις απαντάται έν τή δευτέρα 
γραμμή τοΰ εδαφίου (2) διά τής λέξεως «ήδύνατο». 

(4) 'Αντικαθίσταται ή λέξις «θά». ήτις απαντάται έν τή τετάρτη 
γραμμή τοΟ εδαφίου (3) δ*ά τής λέξεως «δύναται». 

(5) "Αμέσως μετά τό εδάφιον (3) έντίθεται το άκόλουθον νέον εδάφιον'. 
«(4) Δύνανται νά κατάσχωνται άπαντα τά μέσα μεταφοράς, πλην 

τοΰ πλοίου ώς προβλέπεται έν έδαφίοις (!) και (2) τοΰ παρόντος 
άρθρου, τά έν γνώσει τοΰ γεγονότος χρησιμοποιούμενα είς την παρά

νομον μετακίνησιν, ή μεταφοράν προνομιούχων εμπορευμάτων». 

31. Διά τοϋ παρόντος τ οποποιεϊται τό άρθρον 201 τοΰ βασικού Νόμου 
διά τής έν τούτω ένθέσεως, αμέσως μετά τήν παράγραφον (ρ), τής 
ακολούθου νέας παραγράφου (ο) : ·  

«(ο) άπαντα τά προνομιούχα εμπορεύματα άτινα ανευρίσκονται 
είς τήν κατοχήν ή ύπό τον ελεγχον προσώπου μή δικαιουμένου 
είς τοιαύτα εμπορεύματα ή άναφορικώς προς άτινα διεπράχθη 
αδίκημα κατά παράβασιν τοϋ παρόντος νόμου». 

12. Διά τοΰ παρόντος καταργείται τό άρθρον 204 τοΰ βασικού Νόμου 
καΐ αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου νέου άρθρου:— 
..ΣιινώΟροίοις 204. Οιαδήποτε δύο ή πλείονα πρόσωπα συνερχόμενα 

προς τόν σκοπόν διαπράξεως οιουδήποτε αδικήματος 
κατά παράβασιν τοΰ παρόντος νόμου ή διά τήν παρεμπό
δισιν τής κατασχέσεως εμπορευμάτων ή διά τήν μετά τήν 
κατάσχεσιν διάσωσιν εμπορευμάτων άναφορικώς προς τά 
όποια διεπράχθη αδίκημα κατά παράβασιν τοϋ παρόντος 
νόμου, είναι ένοχα αδικήματος καί υπόκεινται είς τριετή 
φυλάκισιν ή εις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πεντακόσιας 
λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς, φυλάκισιν καί πρό
στιμον». 

13. Διά τοΰ παρόντος τροποποιείται τό εδάφιον (Ι) τοΰ άρθρου 208 
τοϋ βασικού Νόμου διά τής αντικαταστάσεως των λέξεων «φυλάκισιν 
διά ττερίόδον μή υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή πρόστιμον εκατόν 
λιρών», αΐτινες απαντώνται έν τη ενδέκατη μέχρι τη δεκάτη τρίτη γραμμή, 
διά των λέξεων «φυλάκισιν διά περίοδον μή υπερβαίνουσαν τά δύο έτη 
ή πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς τριακοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς 
ποινάς, φυλάκισιν καί πρόστιμον». 

14. Διά τοΰ παρόντος τροποποιείται ώ ς ακολούθως τό άρθρον 209 
τοϋ βασικού Νόμου :— 

(Π Καταργείται ή παράγραφος (ζ) καί αντικαθίσταται διά τής ακο
λούθου νέας παραγράφου (ζ):— 

« ( 0 δστις δικαιούμενος είς προνομιούχα εμπορεύματα παρανόμως 
ασχολείται μέ τοιαΟτα εμπορεύματα, ή διαθέτει τοιαύτα εμπο
ρεύματα είς πρόσωπον μη δικαιούμενον δνευ τής προηγουμένης 
αδείας τοΰ Πρώτου Τελωνειακού* ΛειτουργοΟ». 

Αρθρον 200 ΓροποποΙησιζ 
τοΟ άρθρου 
200 τοΟ βα
σικού Νόμου. 

6ΜΙ παρανό
μους σκοπούς 
και κατά 
παρά&σσιν 
τοϋ παρόντος 
Ν .".μου 

Τροποποίηση 
τοΟ άρθρου 
201 τοΟ βα
σικού Νόμου. 

Kouipyi).·.··. 
του ΛρΙ*|χ> 
201 π. 
σικοϋ Νόμου 
καί όντίκατΛ 
στασις αύτοϋ 
διά νέοι» 
Αρθρου. 

Κατάργησις 
τοΟ άρθρον 
208 τοΟ βασι 
κο0 Νόμου. 

ΐροποποίησις 
τοΟ άρθρου 
209 τοΟ βα-

σικοΟ Νόμου. 



(2) 'Αμέσως μετά την παράγραφον (\-j έντιθεται ή ακόλουθος νέα 
παράγραφος (ξ): . _.. 

«(ξ) δστις μη δικαιούμενος εις προνομιούχα εμπορεύματα, έν γνώσει 
τοΰ γεγονότος και μέ πρόθεσιν νά εξαπάτηση τάς Δημοσίας 
Προσόδους ή και καταστρατήγηση τον εκάστοτε έν ϊσχύϊ, 

... εις τά Τελωνεία άφορώντα, νόμον. αποκτά κατοχήν ή μεταφέρει, 
τηρεί, αποκρύπτει ή καθ* οιονδήποτε τρόπον ενδιαφέρεται εις 
διαπραγματεύσεις άφορώσαςε ίς τά προνομιούχα εμπορεύματα». 

15. Διά τοΰ παρόντος τροποποιείσαι το άρθρον 225 ιός ακολούθως:— 
(α) Τό εϊρημένον άρθρον αριθμείται ώς εδάφιον (Ι) και έντίθεται 

αμέσως μετά τοΰτο τό άκόλουθον νέον εδάφιον :— 
«(2) 'Εάν κατά τήν διε.ξαγωγήν τοιαύτης ποινικής ή πολιτικής 

διαδικασίας ώς ή προμνησθεΐσα άναφορικώς προς προνομιούχα 
εμπορεύματα άναφυή τό ζήτημο έαν πρόσωπον τι είναι πρόσωπον 
δικαιούμενον εις τοιαύτα εμπορεύματα ή όχι, τό βάρος τής αποδεί
ξεως οτι τό πρόσωπον τούτο είναι πρόσωπον δικαιούμενον επιρ
ρίπτεται επί τού κατηγορουμένου ή εναγομένου ώ ς έν τοις ανωτέρω». 

Τροποποίηση 16. Διά τοΰ παρόντος τροποποιείται τό άρθρον 232 τού βασικού 
τοΰ&ρθρου Νόμου διά τής έν τούτω ένθέσεως, αμέσως προ τής λέξεως «λαθραία». 

τής άπαγτωμένης εν τή δευτέρα γραμμή, των λέξεων «προνομιούχα 
εμπορεύματα^. 

Ι ροττοποίησ^. 
τοΰ άρθρου 
225 τοΰ βσ 
σικοΟ Νόμου 

232 τοΰ da 
σικοΰ Νόμοι 

Γζίσαγωγή 
vtov άρθρου 

\7. Ό βασικός Νόμος διά τοΰ παρόντος τροποποιείται διά τής έν 
τούτω ένθέσεως. αμέσως μετά τό άρθρον 233. τού ακολούθου νέου 
άρθρου :— 

239. 'Ανεξαρτήτως οιουδήποτε, έν τω παρόντι ή οίω
δήποτε έτέρω εις τά Τελωνεία άφορώντι, νόμω, διαλαμβα
νομένου, ή μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ των Κυρι
άρχων Περιοχών τών Βάσεων και τού εδάφους τής Δημο
κρατίας δεν λογίζεται διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος ή 
οιουδήποτε ετέρου νόμου, εισαγωγή, εξαγωγή ή άνά τήν 
παραλίαν μεταφορά τών τοιούτων εμπορευμάτων: 

Νοείται ρτι ουδέν τών έν τώ παρόντι apQpu> διαλαμβα 
νομένων εφαρμόζεται έπί— 

(α) λαθραίων ή κατεστημένων εμπορευμάτων 
(β) προνομιούχων εμπορευμάτων ατινα μεταφέρονται 

παρανόμως ή ών ή εμπορία διεξάγεται κατά τχαρά-

νομον ή μή έξουσιοδοτημένον τρόπον 
(ν) εμπορευμάτων ώ ν ή εισαγωγή εκάστοτε απαγορεύ

εται ή υπόκειται είς περιορισμούς ή ρυθμίΓεται 
εϊτε δμνάμει των διατάξεων τοΰ παρόντος νόμου 
είτε παντός έτερου νόμου, εκτός έάν ή μεταφορά 
τούτων είναι σύμφωνος προς τους Ισχύοντας περιο

ρισμούς fj κανονισμούς.». 

«' Η μεταφορό 
εμπόρευμα 
τον μεταξύ 
τών Κυρ ι 
άρχων 
Περιοχών· 
τών Βάσεων 
καϊ της Δη 
μοκροαίας 
δέν Χογίζεται 
είσαγωγή, 
εξαγωγή f) 
άνά παραλίαν 
μεταφορά. 

'Ετνηώθτι 'to t@ Τ«κογραφ&(%> TfK Κυπριακές Δημοκρατίας, iv Αεύκφάίψ. 


