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Λ ι'|ΐψ<.'>ν<ος τώ ' Α ρ θ ρ ο 52 roo Σοΐ/τάγμο/ιο·. , ό ότιό της Βοολής \ών "Αντι

■upoo«.')i\c>v ψηφισθείς περί KocvoviopoG Ρίσαγογών. ' Νόμος τοο 1962, ι ό *.►=( 
μενον το0 Ληοίου ακολουθε ί , έκδί.δεΛ'οο όπό τοΰ Προέδρου κοα ΎΟΟ "Αντιπροέ

δρου ιή·.; Δημοκρο;τίο«; διό: δη'μοσιεΰοεος ϋίς τήν ίπ ίσημον £φημ»·:ρίδθί της 
Κοττριοίκής Λημοκρο.τίο<<·,. 

Λμιθμός 49 ν . ο )%:> 

Ν Ο Μ Ο Σ Π Ρ Ο Ν Ο Ω Ν ΠΕΡΙ ΤΟΥ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Υ Τ Ω Ν 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ω Ν . 

Ή Βουλή ιων Άντ ιηρουώττωυ ψ'ηφίζο *̂ >ς ακολούθως : 

Ι . Ό πάρων Νόμος δύναται νά άνοφ^ρη ια ι ως ο περί Κονον.ομοΰ ϊνν..>«».*<ν; 
Εισαγωγών Νόμος του .196?.. '

 Ύ *^' 

2. Εν τω παρόντι Νόμω. έκ70ς εάν άλλως προκύπτη εκ τοΰ κε ιμένου— ΐίρι.ην^ΐο. 
« Α δ ε ι α » σημαίνει αδειαν έκυοΟίΤσαν δυνάμει τοΟ άρθρου Λ 
<<Διόταγμο» σημαίνει Διάταγμα θεσπισθέν δυνάμει τοΰ άρθρου 3. 
<*<"ίθ'άγειν» κοί «εισαγωγή» κέκ»'ην>"αι τήν εννοιαν π,ν όπεόωκεν 

είς ΤΟΟΓ ορούς τούτους ό περί Διο ικήσεως Τελωνείων Νόμος· Κβψ. 3U. 
«/μπορεύματο» σημαίνει κινητό πράγματα δεκπκά εΙσαγωγής' 
« Υπουργός» σημαίνει τόν "Υπουργόν Εμπορίου καΐ Βιομηχανίας 

καΐ περιλαμβάνει οιονδήποτε ιταρό τω "Υπουργε ίο ούτοΰ ύπάλληλον 
εγγράφως έξουσιοδοτηθέντα όπως ενεργή έκ μέρους οϋτοϋ δι" οιον

δήποτε των οκοτνων τοΰ παρόντος Νόμου πλην των έν τ ω αρθρω 3 
περιλαμβανομένων τ ο ι ο ύ τ ω ν 

3.—(Ι) Το Ύπουργ ικόν Συμβουλίου δυνατοί δι" αποφάσεως οϋνού Ι ^ Ρ ^ Ρ ^ Ι * · ^ 
νά κήρυξη ρυθμιζομένην τήν έν τή Δημοκρατ ία εΐσαγωγήν οιωνδήποτε *1" *" 
εμπορευμάτων, ίνα ένβαρρυνθη η τοπική παραγωγή και βιομηχανία, εισαγωγή. 
βελτιωθή τό έμπορικόν ΐσοζύγ ιον . τηρηθωσιν αϊ διεθνείς υποχρεώσεις 
τής Δημοκρατ ίος . ή άναπ »'υχθτ) ή οικονομία τής Δημοκρατ ίας, νοουμένου 
δτ ι ή το ιαύτη ρύθμισις γ ίνετο ι εν τ φ δημοσίω συμφέρον τι. 

(2) "Οσάκις ελήφθη άπόφασις δυνάμει του εδαφίου ^1) ο "Υπουργός 
δύναται , εκάστοτε, διά Διατάγματο'  δημοσιευομένου »

Α
.ν τή £πισήι«ω 

εφημερίδι τής Δημοκρατίας, υά περιορίζη καΐ ρυθμίΓΐ) ιήν κίοα

γωγήν οΙονδηποτε. 4ν τΰ> Διατάγματι είδικώτερον καθοριζομένων, 
εμπορευμάτων. λαμβανομένων ύπ" όψιν των κριτηρίων τΰ>ν αναφερο

μένων είς τό εδάφιον ( Ι ) . 

(3) Πδν Διάταγμα δύναται νά έμπεριέχη ταιαύτας δευτ«ρ€υούσας. 
επακόλουθους καΐ συμπληρωματικός διατάξεις. ΰ>ς ο 'Υπουργός ήθελε 
κρίνει αναγκαίας ή σκοπίμους διά τήν εφαρμογήν τοΟ Διατάγματος 
καΐ Λνευ ίττηρεασμοΟ τής γενικότητος τής ττρομνησθείοης διατάξεως, 
ττβν τοιοθτον Διάταγμα δύναται νά τ»ρονοί) τήν προηγουμένη ν έκ τοΟ 
"ΥττουργοΟ, τταροχήν Αδείας διά τήν είσαγωγήν τών τοιούτων εμττορευ-

μάτίον. 
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Έκβοοις. 
ΚΑΛ. 
ώ&αΐας. 

4.—(Ι) "Οσάκις ή Εκδοσις αδείας καθίσταται αναγκαία δυνάμει τών 
διατάξεων οίουδηποτε Διατάγματος, αΟτη θά είναι εν τ φ νενομισμένω 
τύπω. 

(Ι) Ό Υ π ο υ ρ γ ό ς κέκτηται διακριτικών έξουσίαν δ π ω ς  

(α) παραχωρώ ή άρνήται τοιαύτην άδειαν 
(β) εκδίδη τήν δδειαν ύπό τους κατά τήν κρίσιν αύτοϋ δέοντσς 

δρους· 
(y) άκυροι, άναστέλλη ή τροποποιή τήν τοιαύτην δδειαν ή τους 

δρρυς ύφ* ρϋς αύτη εξεδόθη : 
Νοείται δτι, οσάκις δυνάμει τών δρων αδείας τίνος Λνοίχθη ανέκκλη

τος πίστωσις, ή συνέστη συμβατική ύποχρέωσις, απαγορεύεται ή 
άκύρωσις. αναστολή ή τροποποίηστς της αδείας, ή τών δρων ύψ* ους 
αΟτη εξεδόθη, ττρίν ή εκπνεύοη ή τοιαύτη ανέκκλητος πίστωσις . ή πρίν 
ή ή τοιαύτη συμβατική ύποχρεωσις έκπληρωθή, άκυρωθή, ή άλλοις 
άποσβεσθή. ή ευλόγως θκωοηθή έκπληρωθεϊσα, ακυρωθείσα ή δλλως 
άποσβεσθεΐοο. 

5. "Απαγορεύεται ή έκτελώνισις εμπορευμάτων άναφορικώς προς 
άτινα απαιτείται δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή εκδοσις 
άδειας μέχρις ου ή τοιαύτη άδεια προσκομισθή είς τόν άρμόδιον Τελω
νειακόν Λειτουργόν. 

Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου ό δρος «εκτελώνισες» κέκ
τηται τήν αυτήν έννοιαν ώς και εν τω περί Διευθύνσεως Τελωνείων Νόμω. 

6. "Ο "Υπουργός δύναται να απαίτηση όπως— 

(«) πας δστις έςαιτεΐται τήν εκδοσιν αδείας ή είς δν άφορα ή τοιαύτη 
αίτησις ή καθ* οίονδήποτε τρόπον ενδιαφέρεται είς τήν τοιαύτην 
αιτησιν κοί 

(/?) πάς όστις, αυτοπροσώπως ή δι* ετέρου προσώπου, είσήγαγεν, 
εισάγει ή πρόκειται νά είσάξη εμπορεύματα, ή εισαγωγή τών 
οποίων ύιτόκειται είς περιορισμόν και ρυθμισιν δυνάμει τών 
διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου ή πας δστις κέκτηται oicv
δήποτε ενδιαφέρον εϊς τήν τοιαύτην είοαγωγήν, προσκόμιση 
άπαντα τα οικεία έγγραφα και παράσχη τοιαύτας σχετικός 
πληροφορίας ώς ήθελεν ό "Υπουργός κρίνει αναγκαίας διά 
τήν λυσιτελή καΐ καλήν ένάσκησιν τών δυνάμει τοϋ παρόντος 
Νόμου αρμοδιοτήτων καΐ καθηκόντων αΰτοϋ, το δέ ύπότοιαύτην 
ύποχρέωσιν τελοϋν πρόσωπον υποχρεούται δ π ω ς πάραυτα 
προσαγάγη τά έγγραφα και παράσχη τάς πληροφορίας· 

(γ) προσκομισθή πάσα άδεια εκδοθείσα δυνάμει τών διατάξεων 
τοϋ παρόντος Νόμου το δέ ύπό τοιαύτην ύποχρέωσιν τελούν 
πρόσωπον υποχρεούται δ π ω ς πάραυτα προσκομίση τήν τοι
αύτην δδε ιαν 

(ό) πδς δστις άξιοι δτι. συνέσιη συμβατική ύποχρέωοις , ώ ς προ
νοείται έν τη διαλαμ.βανομένη έν έδαφίω (2) τόΟ άρθρου 4 επι
φυλάξει,προσαγάγη έν ιος ΤΓ.σσαρφκοντα οκτώ ω ρ ώ ν άφ* ής 
οϋτω άπήτηο>.ν έξ αύτοϋ δ 'Υπουργός, στοιχεία δεικνύοντα 
Ικανοποιητικώς κατά τόν "Υπουργόν, τήν σύστασιν τής 
τοιαύτης συμβατικής υποχρεώσεως. 

Εξουσία ν* 7. Ό Υ π ο υ ρ γ ό ς δύναται, δι* έγγραφου γνωστοποιήσεως οσάκις 
απαίτηση τήν κρίνη τοΟτο άναγκαΐον διά τήν καλλιτέραν ρυθμισιν τών ε ίσαγώγών 
όποβολήν κ ^ ^ y λυσιτέλεστέραν εφαρμογή ν των διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου, 

νά. απαίτηση δπώς , πάν π ρ ό σ ω π ο ν fj τάξις π ρ ο σ ώ π ω ν ένασκούντων 

Λι6 τήν 
έκτελό,νισιν 
εμπορευμάτων 
αναγκαία ή 
•προσκόμισις 
αδείας. 

Κεφ. 3 1 5 . 

"Εξουσία να 
απαίτηση τήν 
ττροοαγωγήν 
έγγραφων, 
κ.λ.ττ. 

εκθέσεως
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επιχειρήσεις η μετερνομένων τήν ττραγματείαν εμπορευμάτων, παράσ
χωσιν είς αυτόν εντός τήο ύττό τής γνωστοποιήσεως είδικώτερον κα
θοριζομένης περιόδου, Εκθεσιν δεικνύουσαν τήν ποσότητα, τήν άξίαν 
καΐ τά λοιπά στοιχεία των εμπορευμάτων ατινα παρήχθησαν ή περιήλθον 
είς τήν κατοχήν αυτών κατά τήν διάρκειαν τοιαύτης χρονικής περιόδου 
ώ ς ήθελε καθορισθή έν τη τοιαύτη γνωστοποιηθώ ι. 

8. (Ι) Πάς δστις έν γνώσει αύτοϋ :  .V,IMU1...·. 

(α) τΓαραβαίνει ή δέν συμμορφοΟται προς τους ορούς της άδειας 
(fi) διά νά έπιτύχη τήν Εκδοσιν άδειος ή δι* οιονδήποτε ιών έν 

άρθρω 6 ή 7 αναγραφομένων σκοπών προβαίνει, είς δήλωσιν 
ή κατάθεσιν ή παρέχει πληροφορίας ή προσκομίζει έγγραφα 
άτινα είναι έν γνώοει αύτοϋ αναληθή είς τι ουσιώδες οτοιχεϊΌν 

()·) εισάγει ή έν γνώσει αύτοΰ πειράται τήν είσαγωγήν εμπορευμάτων, 
ή εισαγωγή τών όποιων π*ριορίζεται ή ρυθμίζεται δυνάμει 
των διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου, κότα παράβασιν οιασδή
ποτε νών διατάξεων τού παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε δυνάμει 
αύτοϋ θεσπισθέντος Κανονισμού ij Διατάγματος, 

είναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς 
φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τά δύο '.τη, ή είς χρημοτικήν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας Kipoc. ή είς άμφοτέρας τάς 
ποινας της φυλακίσεως και ΤΤ(Γ χρηματικής τοιούτης: 

Νοείται δ η ουδέν τών έν παραγράφω (γ) τοΰ παρόντος εδαφίου 
διαλαμβανομένων, εφαρμόζεται Ι φ' οΊουδήποτ >:. ΓΟ'.ούτου εμπορεύματος 
εισαχθέντος καλή τη τιίστει έν τ ή Δημοκρατία, κα'.ά την άφιξιν προσώπου 
τίνος έν τη Δημοκρατία, έάν κατά τόν χρόνον της άφίζεως αυτού τό 
πρόσωπον τούτο δηλώση τά τοιαΰια Ιμιτορί.ύμοο εις τός Τελωνειακός 
'Αρχάς, και ττρό. της -έκτελωνίσεως αυτών λόβη aOeiav δυνάμει τοϋ 
παρόντος Νόμου. 

(2) Πας όστις 
(α) παραλείπει νά προσκόμιση οιονδήποτε έ'γγραφον ij νά παράσχη 

πληροφορίας οσάκις υποχρεούται ν-.ι πράξη τούτο δυνάμει τών 
διατάξεων της παραγράφου (//) τοΰ άρθρου 6 ή ιιαραλείπη νά 
προσκόμιση τήν άδειαν όοάκις ύιτοχρεοϋτοι να πράξη τούτο 
δυνάμει τών διατάξεων της παραγράφου (;·) τού άρθρου 6, ή 

(/>') παραλείπει τήν ύποβολήν εκθέσεως οσάκις υποχρεούται νά 
πράξη τούτο δυνάμει τών διατάξεων τού άρθρου 7. 

είναι ένοχος αδικήματος ual έν περιπτώσει καταδίκης ύπόκειιαι είς 
φυλάκισιν διό διάστημα μή υπερβαίνον τους εξ μήναε. ή είς χρηματικήν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίος λίρας ή εις άμφοτέρας τάς 
ποινάς τής φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 

9. Έάν πρόσωπον τι καταδικασθή δι' αδίκημα ιτροβλεπόμενον ύπό Κ'̂ Λοχιο... 
τοϋ παρόντος Νόμου, τό Δικαστήριον όπερ καταδικάζει τό ώς είρητοι *i,iToptv\i*-r<.,v. 
πρόσωπον δύναται, έάν κρίνη τούτο δέον ώς έκ τών περιοτάσεων τής 
υποθέσεως, νά διάταξη δπως . άπαντα τά εις τό αδίκημα άφορων τα 
εμπορεύματα, κατασχεθώσιν. 

10. "Οσάκις διαπράττεται αδίκημα προβλεπόμενον ύπό τού παρόντος " Λ&ικήμαια 
Νόμου ύπό οργανισμού προσώπων, κεκτημένου ή μή νομικήν προσωπι- ό |^*ϊ , σ μ Λ ν 

κότητα, οι διευθυνταΐ. υπάλληλοι, έταϊροι ή Ετερα πρόσωπα ενδιαφε- κβκτημ4^νη 
ρόμενα εις τήν'διεύθυνσιν τοό τοιούτου οργανισμού, ευθύνονται κεχω- μή νομικήν 
ρισμένως καΐ υπόκεινται είς ποινικήν δίωξιν καΐ τιμωρούνται κατά τόν *ροσοπικό-
αύτόν τρόπον ώς έάν εϊχον διαπράξει αυτοπροσώπως τό αδίκημα έκτος

 , η τ α· 
έάν ή συνιστώσα τό αδίκημα πρδξις ή πσράλειψις Ελαβε χώραν ούχι 
έν γνώσει καΐ δνευ τής συναινέσεως ή συνενοχής αυτών. 
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Κανονισμοί. 

ΟΙ Aotm.i 
νόμοι 
ουδόλως Ι »>\-
ρεΛζονται. 

"Εναρζις 
Ισχύος, 
ακύροσις K'ti 
ίπιφύλαξις. 

Γν^στοηοίη
σις Ά ρ . 377, 
Παράρτημα 
"Αρ. 3 τί}ς 
ΈψημερΙ&ος 
■π\ς Κυβερ
νήσεως 
10.5.1956 
'".»ς ίτροηο 
κοιήθη μετι· 
>Ενεστέρως. 

Γ'νΌοτοποΙ'ΐ 
σις 'Λρ . 1067, 
Παράρτημα 
'Αρ. 3 τ % 
"Εφημερίδος 
τ7|ς Κυβερ
νήσεως, 
8.11.1956 ώς 
Ιτροποττοιήθη 
μκτοτγ·-

νβστέρως. 

11. · (Ι) To Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά θέσπιση Κανο
νισμούς φιά. τήγ καλλιτέράν εφαρμογή ν τ φ ν διατάς^ωιν τοΟ ιταρόντ<?§ 
Νάμρυ. 

(2) "Aycu επηρεασμού τής γενικότητος ιού εδαφίου. (I) ol τοιούτοι 
Κανονισμοί δύνονται νά θευπισθώσιν αναφορικές προς τά άκόλονθα 
ζητήματα: 

(u) τον καθορισρόν οίουδήπατε δπερ δυνάμει τού παρόντος 
Νόμου χρήζε» fj £Ϊναι δεκτικόν καθορισμού 

(//) τήν διαδικαοίαν ε κ δ ό σ ε ι ς άδειας περιλαμβανομένου τοΟ καθο
ρισμού έντυπων άναφορικώς προς ταύτην 

(γ) τά καταβλητέα τέλη διά τήν Εκδοσιν αδείας* 
(δ) τήν άκρλουθητέαν διαδικαοίαν διά ιήν άκύρωσιν, άναοτολήν ή 

τροποποίησιν αδείας ή τών βρω ν άφ' οΟς αύτη εξεδόθη· 

(/:) τήν ϋκδοσιν αντιγράφου αδείας εις περίπτωσιν καθ* fjv τό πρω
τότυπον άπωλ.^σθη f| κατεστράφη και τά διά ταύτην πληρωτέα 
τέλη. 

12. Ουδέν τών έν ιώ παρόντι Νόμο.) διαλαμβανομένων επηρεάζει 
τάς διατάξεις ι ώ ν εκάστοτε εν ίσχύϊ, και είς τήν είσαγωγήν εμπορευ
μάτων, Λφορώντων, νόμων. 

13. Ή ισχύς τοϋ παρόντος Νόμου άρχεται εις καθορισθησομένην διά 
γνωστοποιήσεως τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευομένης έν 
τη έπισήυω έφημερίδι της Λημοκραιίας, ήυερομηνίαν. 

Κατά τήν ούτω καθορισθησομένην ήαερομηνίαν oi Κανονισμοί 
"Αμύνης (ΕΙσογωγή Εμπορευμάτων) του 1956 και τό Διάταγμα "Αμύνης 
("Εγγραφή Εισαγωγέων) τοϋ 1956, ανακαλούνται καΐ καταργούνται 
αντιστοίχως : 

Νοείται ότι έάν άδκιαι άναφορικώς npcV εμπορεύματα ών ή εισαγωγή 
περιορίζεται ή ρυθμίζεται δυνάμει των δια .άςΥων τού παρόντος Νόμου, 
έκδοθεΤσαι δυνάμει τών διατάζεων τών διά του παρόντος Νόμου άνακλη
θέντων Κανονισμών, εϊναι εΙσέτι έν ίσχύϊ, α'ι τοιαυται άδειοι λογίζονται 
άδειαι έκδοθεϊσαι δυνάμει τών διατάξεων τού παρόντος Νόμου καΐ θά 
έζακολουθήσωσιν Ισχύουσαι ώ ς έάν έξεδόΟησαν δυνάμει τού ως εΐρηται 
Νόμου. 


