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Ο περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 
εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Kcq». 3 0 7 . 

ΤροτισποΙησις 
του Φασικού 
νόμου 6ιά της 
αντικΛ
τοκττάαεως 
ορισμένων 
όρωνεναυτώ. 
ΜεταβοίΓΓκαΙ 
διατάξεις. 

Αριθμός 69 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 

Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Ί Α ς ΝΟΜΟΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ασυρμάτου Τηλε Συνοπτικός 

γραφίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 και θα ανο^ινώαικηται TttX<*
ομού .μετά του περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου (εν τοις εφε
ξής αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος») J 

2» Ο Φασικός νόμος θα αναγινώσκηΐται, ερμηνεύηται και εφαρ
μόζηται ως εάν αντί των λέξεων «ηχητικής ή οπτικής εικόνος» ή 
«ηιχηίτικών ή οπτικών εικόνων», οπουδήίποτε αύται απαντώνται, 
υφίισταντο αι λέξεις «ή ηχητικής ειικόνος» ή «ή ηχητικών εικόνων», 
οΛ/τπιστοίχως., 

3. Άνευ βλάβης ή επηρεασμού παντός γενομένου δυνάμει των 
διατάξεων του βασικού νόμου προ της ημερομηνίας ενάρξεως ,της 
ισχύος του παρόντος. Νόμου, το Υπουργίκόν Συμβούλιον δεν κέικτη
τκχι εξουσίαν εκδόσεως αδείας λειίτουρτ/ίας επιχειρήσεως τηλεσρά
σεως ειμή μόνον διό νόμου ψηφιζαμένσυ υπό της Βουλής των Αντι
προσώπων:! 

Νοείται ότι οιαδήποτε άδεια εκδοθείσα προ της ημερομηνίας 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 'Νόμου θα εξιακολουθήοη ισχύ
ουσα μέχρις ότου τροπσττσιηθή, οη^υκοίτασταθή ή ακυρωθή δυνάμει 
των διατάξεων του βαουκού νόμου. 

4*—(1) Ή ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ως αρξαμενη την Έναρξις 
Ι η ν Μαΐου, 19854 ισχύος του 

(2) Οιουδήποτε Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει του βασικού ^ ^ ° ς 

νόμου θέλουν εξακολουθήσει ισχύοντες εφ* όσον εξίεβόθηοαν προ 
της ημερομηνίας ενάρξεως της υσχύος του παρόντος Νόμου, οιουδή
ποτε δε Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει του δασικού νόμου μετά 
την ως προείρηίται ημερομηνίαν διά του (παρόντος καταρτ/ουνται. 

(3) Οιαδήποτε χορηίγηθείίσα άδεια λειιτουρτ/ίας επιχειρήσεως τη
λεοράσεως μετά την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόν
τος 'Νόμου παύει ισχύουσα και δεν παρέχει εις οιονδήποτε φυσυκόν 
ή ναμιΐκόν πρόσωπον οιονδήποτε αγώγΐμον δικαίωμα «ατά της 
Δημοκρατίας.! 

Τυπώθηκε στο Τυττογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


