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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. 
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Διά τους σκοπούς του -παρόντος εδαφίου α ϊ διατάζεις 
των παραγράφων (α) καΐ (ο) του άρθρου 201 δσον άφο
pqc τήν καλήν πίστιν εφαρμόζονται. 

(2) Ουδεμία δίωξις έπΐ τη βάσει τοΟ άρθρου τούτου χω
ρεί άνευ της έγγραφου συγκαταθέσεως τοΟ ΓενικοΟ Εισαγ
γελέως της ΔημοκροπΙας.». 

Έτυπώθη έν τφ Ι υπογραφεΐφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λβυκωσΐα. 


