
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 456 τής 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Τύπου (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1965, τό κείμενον του οποίου 

ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυ
πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 69 τοΟ 1965 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΟΝ 

"Η Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Τύπου (Τρο- Συνοπτικός 

ποποιητικός) Νόμος του 1965, θά άναγινώσκηται δέ όμοΰ μετά του τίτλος, 
περί Τύπου Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός 
Νόμος»). Κεφ. 79. 

2. Ό δασικός Νόμος τροποποιείται δια της προσθήκης αμέσως Προοθήκη 
μετά τό άρθρον 3 τοΟ κάτωθι άρθρου : νέου άρθρου 
«Ύποχρέωσις 3Α.—(1) Ό Ιδιοκτήτης εφημερίδος, οσάκις οδτος είναι ηόμω™ 
Ιδιοκτήτου εταιρεία, νομικόν πρόσωπον ή έτερος, άνευ νομικής προ
ώρΤσμένας ο*ωπικότητος, οργανισμός, οφείλει δπως δέκα τουλάχιστον 
•περιπτώσεις ημέρας πρό της ενάρξεως της εκδόσεως τής τοιαύτης 
κατονομάζη εφημερίδος δηλοϊ είς τόν 'Υπουργόν Εσωτερικών τό δνο
υ^υθυνονώς μ α κ α* τ ^ ν &ιεύθυνσιν ατόμου τινός, ώς υπευθύνου διά τήν 
διά'τήνδΓα διαχείρισιν ή έλεγχον τής εφημερίδος : 
χείρισινή Νοείται δτι είς τήν περίπτωσιν εφημερίδων ήδη έκδιδο

Γ^^ίδο ^ έ ν ω ν κ«τά τήν έναρξιν τής Ισχύος του παρόντος άρθρου, 
«ρημερ ς· ή τοιαύτη δήλωσις δέον δπως διενεργήται εντός δέκα πέν

τε ήμερων από τής ενάρξεως τής ίσχύος τοΟ παρόντος 
άρθρου. 

(2) Επιπροσθέτως τής ποινικής ευθύνης ήν δυνατόν νά 
ύπέχη ή εταιρεία, τό νομικόν πρόσωπον ή έτερος, άνευ 
νομικής προσωπικότητος οργανισμός, τό ώς έν έδαφίω 
(1) δηλούμενον άτομον φέρει εύθύνην διά πάν αδίκημα 
διαπραττόμενον ύπό τής τοιαύτης εταιρείας, νομικού προ
σώπου ή έτερου οργανισμοί), δυνάμει τον διατάξεων του 
παρόντος ή οίουδήποτε έτερου νόμου ή δυνάμει το0 Ποι
νικού Κωδικός. 
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(3) Ή εταιρεία, το νομικόν πρόσωπον ή έτερος, άνευ 
νομικής προσωπικότητος, οργανισμός, δστις δεν συμμορ-
φουται προς τάς διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος 
αδικήματος καΐ υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μη ύπερ
βαίνουσαν τάς πεντακοσίας λίρας, τό δέ έκδικάζον τό 
αδίκημα δικαστήριον διατάσσει τόν οϋτω καταδικασθέντα 
δπως εντός δέκα ήμερων άπό της εκδόσεως του τοιούτου 
διατάγματος συμμορφωθη προς τάς διατάξεις του εδα
φίου (1). 

(4) Είς πασαν περίπτωσιν καθ' ήν ή καταδικασθεΐσα 
εταιρεία, νομικόν πρόσωπον ή έτερος οργανισμός παρα
λείπει να συμμορφωθη προς οιονδήποτε διάταγμα εκδο
θέν δυνάμει του εδαφίου (3), ό 'Υπουργός Εσωτερικών 
κέκτηται έξουσίαν δπως απαγόρευση την δημοσίευσιν της 
εφημερίδος άναφορικώς προς ην δέν έγένετο ή προβλε
πομένη έν έδαφίω (1) δήλωσις, μέχρις οδ ό ένοχος 
της τοιαύτης παραλείψεως συμμορφωθη προς τό εκδοθέν 

\ διάταγμα». 

•Ανηκατά 3 . Τό άρθρον 10 του βασικοί) Νόμου καταργείται καΐ άντικαθίστα
Π σ ι ς 7 ί ! ται διά του κάτωθι : 
άρθρου 10 *y 
τοϋ βασικού «Υποβολή 10.—(1) Ό ιδιοκτήτης έκαστης εφημερίδος υποβάλλει 
Μόμου. ενιαυσίου κ α τ ά μήνα Ί α ν ο υ ά ρ ι ο ν έ κ α σ τ ο υ έτους π ρ ο ς τόν Ύπουρ

λεπτομ^ρειων Υ ο ν ' Εσωτερ ικών έκθεσιν περ ιλαμβάνουσαν τ ά ς κάτωθι 
τηςέφημε λεπτομέρε ιας : 
ρίδος. (α) j o v τ(τλον τής εφημερίδος. 

(β) Τό δνομα του Ιδιοκτήτου τής εφημερίδος, του επαγ
γέλματος καΐ τής διευθύνσεως τής εργασίας και 
κατοικίας αύτοΰ. 

(γ) Τόν αριθμόν τών έκτυπουμένων αντιτύπων, την κυ
κλοφορίαν, τόν όλικόν αριθμόν τών συνδρομητών, 
τά ονόματα, τάς διευθύνσεις καΐ τήν υπηκοότητα 
τών προσώπων ατινα ενεγράφησαν ώς συνδρομητα! 
τής εφημερίδος διά πλείονα τών είκοσι φύλλων καΐ 
τό ποσόν δπερ αμέσως ή εμμέσως έλαβεν έκ του 
εξωτερικού δι' άμοιβήν δημοσιεύσεων έν τή έφημε
ρίδι διαρκουντος του αμέσως προηγουμένου έ'τους 
του λήγοντος τήν 31 ην Δεκεμβρίου, 

(δ) Τά περιουσιακά στοιχεία, τους τακτικούς καΐ προ
σωρινούς πόρους τής επιχειρήσεως τής εφημερίδος 
καΐ έν γένει τά έσοδα και έ'ξοδα του ιδιοκτήτου ταύ
της διαρκουντος του αμέσως προηγουμένου έτους 
καϊ λήγοντος τήν 31 ην Δεκεμβρίου. 

(2) "Ο 'Υπουργός Εσωτερικών δύναται νά ζητήση πα
ρά του Ιδιοκτήτου τής εφημερίδος περαιτέρω λεπτομέρει
ας έπι τής υπ' αύτου υποβληθείσης εκθέσεως επί τή βά
σει τού* εδαφίου (1) ώς και τήν προσκόμισιν αποδεικτικών 
στοιχείων προς ύποστήριξιν ταύτης. 

(3) Πας δστις παραλείπει νά συμμορφωθη προς τάς 
διατάξεις του παρόντος άρθρου ή υποβάλλει έκθεσιν ήτις 
περιλαμβάνει οιανδήποτε λεπτομέρειαν ήτις είναι ανακρι
βής ή εσφαλμένη, εΐναι έ'νοχος αδικήματος καϊ υπόκειται 
είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή είς χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς £500 ή καϊ είς άμ
φοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 
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(4) Πδσα έκθεσις υποβαλλομένη έπί τη βάσει τοΟ εδα
φίου (1), δημοσιεύεται ύπό τοΟ 'Υπουργού Εσωτερικών 
είς την έιτίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.». 

4. Ό ιδιοκτήτης εφημερίδος, ό διευθυντής εκδόσεως, ό δηλωθείς 'Αδίκημα. 
ως υπεύθυνος δια τήν διαχείρισιν και έλεγχον της εφημερίδος δυνά
μει του άρθρου 3Α ή οιοσδήποτε συντάκτης αυτής όστις ύπό τήν Ιδιότη
τα του ταύτην λαμβάνει αμέσως ή εμμέσως κεφάλαια ή οιαδήποτε 
χρηματικά ή άλλα ωφελήματα παρά οιασδήποτε Κυβερνήσεως, κόμ
ματος ή οργανισμού ξένης χώρας ή τών πρακτόρων αυτών ή οιουδήπο
τε νομικού ή φυσικού προσώπου μή πολίτου της Δημοκρατίας, είναι 
'ένοχος αδικήματος καΐ τιμωρείται διά φυλακίσεως μή ύπερδαινούσης 
τά πέντε έτη ή χρηματικής ποινής μή ύπερβαινούσης τάς £1,000 ή καΐ 
δι' αμφοτέρων τών ποινών τούτων, καί τό έκδικάζον τήν ύπόθεσιν δικα
στήριον δύναται νά διάταξη τήν δήμευσιν οιουδήποτε κεφαλαίου ή 
χρηματικού" ή άλλου ωφελήματος έν σχέσει προς τό όποιον διεπράχθη 
τό αδίκημα : 

Νοείται δτι ή αποδοχή ευλόγου ποσού διά δημοσίευσιν διαφημί
σεως έν τη έφημερίδι ή διά πληρωμήν της καθωρισμένης συνδρομής 
ταύτης δεν θεωρείται ώς εΐσπραξις ποσού κατά παράβασιν του άρ
θρου τούτου. 

Ό περί Ποινικού Κωδικός (Τροποποιητικός) Νόμος του 1965, τό κείμενον 
του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 70 τοΟ 1965 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΟΙNIKON ΚΩΔΙΚΑ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ποινικού Κωδικός 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1965 καί θά άναγινώσκηται όμοΟ μετά 
του Ποινικού Κωδικός (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός 
Νόμος»). 

2 . Τό άρθρον 50 του βασικού Νόμου αντικαθίσταται διά του κά
τωθι : 
«Δημοσίευσις 50.—(1) Πας δστις καθ' οιονδήποτε τρόπον δημοσιεύει ύφ' 
ψευδών οιανδήποτε μορφήν ψευδείς ειδήσεις ή πληροφορίας δυνα

κ.λ π.εων μένας νά κλονίσωσι τήν δημοσίαν τάξιν ή τήν έμπιστοσύνην 
του κοινού προς τό κράτος ή τά δ ρ γ α ν α αύτοΟ ή νά προκα
λέσωσι φόβον ή άνησυχίαν είς τό κοινόν ή νά παραβλάψωσι 
καθ ' οίονδήποτε τρόπον τήν κοινήν είρήνην καί εύταξίαν 
είναι ένοχος πλημμελήματος καί τιμωρείται μέ φυλάκισιν 
μή ύπερβαίνουσαν τά δύο έτη ή μέ χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς 500 λ ίρας ή μέ άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας : 

Νοείται δτι αποτελεί ύπεράσπισιν διά τόν κατηγορούμε
νον έάν άποδείξη κατά τρόπον ίκανοποιουντα τό δικαστή
ριον δτι ή δημοσίευσις έγένετο καλή τη πίστει καί έστηρί
χθη έπί γεγονότων δικαιολογούντων τήν τοιαύτην δημοσί
ευσιν. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 154. 
3 τοΰ 1962 

43 τοΟ 1963 
41 τοΰ1964 
69το0 1964. 
Άντικατά-

στασις.τρϋ 
άρθρου 50 
τοΟ βασικού 
Νόμου. 


