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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Δημοσιεύσεως Αισχρών θεμάτων Νόμος του 1963, 
τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και του Α ν τ ι 
προέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Άριθ,μός 35 του 1963 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Ε Υ Σ Ε Ω Σ Α Ι Σ Χ Ρ Ω Ν 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΩΝ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Ν Ε Ι Σ ΤΗΝ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΝ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Δημοσιεύ- Συνοπτικός 
σεως Αισχρών θεμάτων Νόμος του 1963. τίτλος. 

2.—(1) Δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου θέμα τ ι θεωρείται Κριτήριον 
αίσχρόν έάν ή έπίδρασις αύτου ή (οσάκις τό θέμα σύγκειται έκ δύο
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ή πλειόνων χωριστών μερών) ή έπίδρασις οιουδήποτε τών μερών 
αύτου, λαμβανομένη έν τω συνόλω αυτής, τείνει εις τήν έξαχρείωσιν 
και διαφθοράν τών προσώπων όττινα, λαμβανομένων υπ' δψιν πασών 
τών περιστάσεων, είναι πιθανόν δτι θά άναγνώσωσιν, ΐδωσιν ή άκού-
σωσι τό έν αύτώ διαλαμβανόμενο ν ή ένσωματούμενον περιεχόμενον. 

(2) Έν τω παρόντι Νόμω «θέμα» σημαίνει παντός είδους θέμα έν 
ώ διαλαμβάνεται ή ένσωματουται οιονδήποτε ανάγνωσμα ή θέαμα 
ή αμφότερα, οιονδήποτε ήχογράφημα ώς και οιαδήποτε ταινία ή έτε
ρον αποτύπωμα εικόνος ή εικόνων. 

(3) Δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δημοσιεύει θέμα τ ι πας 
δστις— 

(α) τό εκτυπώνει, διανέμει, κυκλοφορεί, πωλεί, ενοικιάζει, δίδει 
ή δανείζει, ή τό προσφέρει προς πώλησιν ή έπί ένοικίω" ή 

(S) δεικνύει, παίζει ή προβάλλει αυτό είς τήν περίπτωσιν θέμα
τος έν ώ διαλαμβάνεται ή ένσωματουται ε'ικών ή ήχογρά
φημα' ή 

(γ) πράττει ή παραλείπει τ ι με σκοπόν νά καταστήση δυνατήν 
πραξιν τινά ή νά δοηθήση είς τήν διενέργειαν πράξεως τίνος 
έκ τών έν παραγράφοις (α) και (β) του παρόντος εδαφίου 
περιγραφομένων : 

Νοείται δτι ή παράγραφος (β) του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμό
ζεται έπί πράξεων διενεργουμένων κοπά τήν διάρκειοα/ κινηματογρα
φικής προβολής (έν τή έννοια του περί Κινηματογραφικών Ταινιών 
Νόμου) ή τηλεοράσεως ή ραδιοφωνίας Κε«ρ. 43. 

3.—(1) Τηρουμένων τών έν τοις εφεξής διαλαμβανομένων διατά ·Απαγόρευσις 
ξεων, πας δστις δημοσιεύει, έπί σκοπώ κέρδους ή μή, αίσχρόν τ ι θέμα, δημοσιεύσεως 
έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς χρηματική ν ποινήν μή ύπερ
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βαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας, ή είς φυλάκισιν διά διάστημα μή
 θέματος

· 
υπερβαίνον τά δύο έτη ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς. 

(2) Ποινική δίωξις αδικημάτων διαπραχθέντων κατά παράβασιν 
του παρόντος άρθρου δέν χωρεί μετά τήν πάροδον δύο ετών άπό της 
διαπράξεως του αδικήματος. 
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(3) Ούδεις καταδικάζεται δι* αδίκημα διαπραχθέν κατά παρά-
βασιν του παρόντος άρθρου, έάν άποδείξη δτι δεν έξήτασε το θέμα 
δι' δ κατηγορείται, και δεν ύπηρχεν εύλογος αιτία διά νά ύποψια-
σθη δτι τούτο ήτο φύσεως τοιαύτης ώστε ή δημοσίευσις αύτοΟ θά 
έπήγετο καταδίκην αύτου δι' αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν 
του παρόντος άρθρου. 

(4) Εις πασαν δικαστικήν διαδικασίαν εναντίον προσώπου τινός 
διεξαγομένην δυνάμει του παρόντος άρθρου το ερώτημα έάν θέμα τι 
είναι α'ισχρόν αποφασίζεται χωρίς νά λαμβάνεται ύπ' δψιν οιαδήποτε 
δημοσίευσις παρ' έτερου τινός προσώπου έκτος έάν είναι εϋλογον νά 
αναμένη τις δτι ή παρά του έτερου προσώπου δη μοσίευσις είναι συνέ
πεια της δημοσιεύσεως της διενεργηθείσης ύπό του κατηγορουμένου. 

Τόδημόσιον 4.—(1) Ουδείς καταδικάζεται δι' αδίκημα διαπραχθέν κατά παρά
κολόνάπο 6ασιν του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, έάν άποδείξη δτι ή δημο
σπισιν σίευσις του σχετικού θέματος δικαιολογείται ώς γενομένη προς τό 

δημόσιον καλόν, ήτοι επί τω συμφέροντι της επιστήμης, λογοτεχνίας, 
τέχνης ήΛ μαθήσεως, ή έτερων ζητημάτων γενικού ενδιαφέροντος. 

(2) Ή γνώμη εμπειρογνωμόνων περί την λογοτεχνικήν, καλλι
τεχνικήν, έπιστημονικήν ή άλλην άξίαν θέματος τίνος, γίνεται δεκτή 
ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον, είς οιανδήποτε διαδικασίαν διεξαγομένην 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, είτε προς άπόδειξιν εϊτε προς άπό-
κρόυσιν του έν λόγω 'ισχυρισμού. 

Έτυπώθη 4ν τφ ΤυπογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


