
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 887 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1971 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
"Ο περί Κινηματογραφικών Ταινιών (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1971 εκδί

δεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω * Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 41 του 1971 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς δ περί Κινηματογραφικών Συνοπτικός 

Ταινιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1971, και θά άναγινώσκηται τίτλος, 
όμου μετά του περί Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμου (έν τοις Κεφ. 43. 
εφεξής αναφερομένου ώς «δ βασικός νόμος»), 27τοθΐ962 

77τοϋ1968. 
2. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια του παρόντος διά τής έν Τροποποίηση 

αύτώ ένθέσεως, ευθύς αμέσως μετά τό εδάφιον (5) του άρθρου 8, τοΟ άρθρου 8 
τής ακολούθου επιφυλάξεως : τοΟβασικοΰ 

«Νοείται δτι είς περίπτωσιν μη εξαγωγής άπορριφθεισών ται
νιών υπό τών εισαγωγέων εντός τριών μηνών άπό της προς τούτο 
ειδοποιήσεως ύπό τής Επιτροπής, αύται θά καταστρέφονται ΰπό 
του Συμβουλίου.». 
3. Τό άρθρον 8 Α τοΟ βασικού νόμου (ώς τούτο εκτίθεται είς τό Τροποποίησις 

άρθρον 3 του Νόμου 27 του 1962) τροποποιείται διά τοΟ παρόντος τοΟΛρθρουβΑ 
διά τής αντικαταστάσεως τών λέξεων «τό ύπ* αυτής χορηγούμενον τοΟβασικοΰ 
πιστοποιητικόν» διά τών λέξεων «ή κατηγορία έκαστης ταινίας». μου* 

4. Τό άρθρον 13 του βασικού νόμου (ώς τούτο έτροποποιήθη ύπό Τροποποίηση 
του άρθρου 4 τοΰ Νόμου 27 του 1962) περαιτέρω τροποποιείται διά το0«ρθρουΐ3 
του παρόντος ώς ακολούθως : τοΟβασικοΰ 

(α) διά τής αντικαταστάσεως τής λέξεως «εκατόν» εις τήν παρά μοα' 
γραφον (στ) (γραμμή 2) διά τών λέξεων «διακοσίων πεντή
κοντα»* 

(β) διά τής προσθήκης είς τό τέλος τής παραγράφου (στ) τής 
ακολούθου επιφυλάξεως : 

«Νοείται δτι, έν περιπτώσει επανειλημμένων παραβάσεων, 
τό έκδικάζον τήν όπόθεσιν Δικαστήριον δύναται, επιπροσθέ
τως προς τάς ώς &νω ποινάς, νά διατάσση τό κλείσιμόν τής 
αιθούσης διά διάστημα μή υπερβαίνον τοι>ς Ιξ μήνας.». 
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