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Ό περί Κινηματογραφικών Ταινιών (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1978 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 17 του 1978 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς δ περί Κινηματογραφικών Συνοπτικός 
Ταινιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1978 καΐ θά άναγινώσκηται τίτλος. 
ομού* μετά του περί Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμου (εν τοις κ εφ. 43 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό δασικός νόμος»). 27τοΰΐ962 

77,τοΰ1968 
• 41 το0 197Ί. 

2. Το εδάφιον (8) του άρθρου 3 του δασικού νόμου διά του Τροποποίησις 
παρόντος τροποποιείται διά της έξ αύτοΟ διαγραφής τής λέξεως το° άρθρου 3 
«εξ» (πρώτη γραμμή) και τής αντικαταστάσεως αυτής δια τής ^Ζ~^ 

Λέξεως «εννέα». 

3. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου διά του Τροποποίηση 
παρόντος τροποποιείται διά τής έξ αύτοΟ διαγραφής τής λέξεως τοθ άρθρου 4 
«τριών» (δευτέρα γραμμή) καΐ τής αντικαταστάσεως αυτής διά τής ^βοοσικοΟ 
'λέξεως «πέντε». , νομού. 

4. Τό άρθρον 13 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έν τω Τροποποίησις 
τέλει αύτοΟ προσθήκης του ακολούθου εδαφίου (2), τής υφισταμένης τοΰάρθρουι 13 
•διατάξεως αποτελούσης τό εδάφιον (1) αύτοΰ : τοΟβασικοΟ 

1 ι \ / νόμου. 
«(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου 

κατατίθενται εις την Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν εντός 
τριάκοντα ημερών άπό τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 
'Αντιπροσώπων δι* αποφάσεως, αυτής δεν τροποποίηση ή ακύ
ρωση τους οϋτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, 
τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας 
δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας καΐ 
τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περι
πτώσει τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει υπό τής Βουλής 
τών 'Αντιπροσώπων, οδτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφη
μερίδι τής Δημοκροττίας ώς ήθελον ούτω τροποποιηθή ύπ' αυτής 
και τίθενται εν Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως.». 

Έτυττώθη έν τφ Τυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


