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Ό πε ρί Ταχυδρομε ίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1968, ε κδίδε ται δια
δημοσιεύσεως ε ίς την έπίσημον ε φημε ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τού* Συντάγματος.
'Αριθμός 42 του 1968
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΝΟΜΟΝ
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζε ι ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό πε ρί Ταχυδρομε ίου (Τρο Συνοπτικός
ποποιητικός) Νόμος του 1968 και θά άναγινώσκηται όμου με τά του τίτλος,
περί Ταχυδρομε ίου Νόμου (έν τοις ε φε ξής αναφε ρομένου ώς «ό βα Κε φ. 303.
σικός Νόμος»).
2. Τά άρθρα 19 και 20 του δασικού Νόμου διαγράφονται και άντι Τροποποίησα
καθίστανται ύπό τών ακολούθων άρθρων, αντιστοίχως :
των άρθρων
r

«"Εφαρμογή
τών περί
Τελωνείων
Νόμων είς
εμπορεύματα
περιεχόμενα

r

Λ

19κα120το^

19.—(1) Τηρουμένων τών διατάξε ων του παρόντος άρ βασικού
θρου, ή τε λωνε ιακή νομοθε σία θά έφαρμόζηται έν σχέσε ι Νόμου,
προς ε μπορε ύματα πε ριε χόμε να ε ίς ταχυδρομικά δέματα»
εις τά όποια τό παρόν άρθρον ε φαρμόζε ται, ε ισε ρχόμε να
είς τήν Δημοκρατίαν ή αποστελλόμενα έκτος αυτής καθ' δν
είς δέματα
ταχυδρομιτρ5ιχον ε φαρμόζε ται έν σχέσε ι προς ε μπορε ύματα άλλως
κά
εισαγόμενα έν τή Δημοκρατία ή ε ξαγόμε να έξ αυτής.
καΐ εξουσία
προς Εκδοσιν
(2) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιόν δύναται νά έκδίδη κα
κανονισμών
νονισμούς—
έν σχέσει
(α) διά τόν καθορισμόν τών ταχυδρομικών δε μάτων ε ίς
προς τήν
τοιαΰτην
τά όποια τό παρόν άρθρον θά έφαρμόζηται*
έφαρμ3γήν.
(β) διά τροποποιήσε ις ή ε ξαιρέσε ις έν τή ε φαρμογή τής
τελωνειακής νομοθε σίας ε ίς τά τοιαύτα δέματα"
(γ) διά νά καθίσταται δυνατή ή ύπό λε ιτουργών του
Ταχυδρομείου έκτέλ ε σις διά τους σκοπούς τής τε 
λωνειακής νομοθε σίας ή άλλως οιωνδήποτε τών έν
τή τε λωνε ιακή νομοθε σία διαλαμβανομένων καθηκόν
των του ε ίσαγωγέως ή του ε ξαγωγέως τών ε μπορε υ
μάτων*
(δ) διά τήν έφαρμογήν και έκτέλε σιν οιασδήποτε διε υ
θετήσεως με τά τής Κυβε ρνήσε ως ή ταχυδρομικής
υπηρεσίας οιασδήποτε χώρας έν σχέσε ι προς ταχυ
δρομικάδέματα τοΟ ε ξωτε ρικού'
(ε) διά καλυτέραν έφαρμογήν και τήρησιν τών διατά
ξεων τής τε λωνε ιακής νομοθε σίας καί, άνε υ ε πηρε α
σμού τής ε υθύνης οιουδήποτε προσώπου δυνάμε ι τής
τελωνειακής νομοθε σίας, διά τήν τιμωρίαν διά παρά
βασιν τών κανονισμών,
και διάφοροι κανονισμοί δύνανται νά έκδοθώσι κε χωρισμέ
νως διά ταχυδρομικά δέματα του ε ξωτε ρικού και του ε σω
τερικού, αντιστοίχως.
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(3) Αϊ διατάξεις του παρόντος Νόμου ώς προς την εϊσ
πραξιν οιωνδήποτε ποσών πληρωτέων έν σχέσει προς ταχυ
δρομικά δέματα θά εφαρμόζονται ώς προς οΐόνδήποτε τε
λωνειακόν δασμόν ή' ά λ λ α δικαιώματα πληρωτέα έν σχέσει
προς ταχυδρομικά δέματα εις τά όποια εφαρμόζεται τό
παρόν άρθρον, είτε ταύτα είναι πληρωτέα εις τήν Δημο
κρατίαν είτε εις την Κυβέρνησιν οιουδήποτε άλλου κράτους
και οιαδήποτε πιστοποίησις διά τό ποσόν του τοιούτου τε
λωνειακού δασμού ή άλλων δικαιωμάτων φερομένη ώς υπο
γεγραμμένη υπό του Διευθυντού του Τμήματος Ταχυδρο
μείων ή έκ μέρους αύτοΟ ύπό δεόντως εξουσιοδοτημένου
λειτουργού του Ταχυδρομείου είς οίανδήποτε δικαστικήν
διαδικασίαν διά τήν εΐσπραξιν του τοιούτου τελωνειακού
δασμού ή δικαιωμάτων θά άποτελή επαρκή μαρτυρίαν τών
έν αυτή αναφερομένων γεγονότων μέχρις αποδείξεως του
εναντίου.
.
,
(4) Έ ν τω παρόντι άρθρω «τελωνειακή νομοθεσία» περι
λαμβάνει πάντα εκάστοτε έν ίσχύϊ Νόμον, Κανονισμόν ή
Διοικητικήν Πράξιν άφορώντα είς τήν διοίκησιν τελωνείων
και τελωνειακούς δασμούς.
(5) Κανονισμοί γενόμενοι έπί τη βάσει του παρόντος
άρθρου κατατίθενται είς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων.
Έ ά ν μετά πάροδον είκοσι κ α ι μιας ήμερων άπό της τοιαύ
της καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι' άπο,φά
σεως αυτής δέν τροποποίηση ή ακύρωση τους οϋτω κατα
τεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι αμέ
σως μετά τήν πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύ
ονται έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας κ α ι τίθεν
τ α ι έν ίσχύϊ άπό της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περι
πτώσει τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει, ύπό της
Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημοσιεύονται έν τη έπι
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον οϋτω τροπο
πόιηθή ύπ' αυτής κ α ι τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης
δημοσιεύσεως.
'Εξουσία δια
κράτησιν τα
χυδρομικών
δεμάτων
περιεχόντων
εμπορεύματα
υποκείμενα
εις τελωνεια
κόν δασμόν ή
εμπορεύματα
τών όποιων
ή εισαγωγή
f\ εξαγωγή
απαγορεύεται

20.—(1) "Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων του άρθρρυ
19, ό Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομείων δύναται νά
κατακρατή οιονδήποτε ταχυδρομικόν δέμα δι' δ υπάρχει
υποψία ότι περιέχει εμπορεύματα υποκείμενα είς τελωνεια
κόν δασμόν δστις δέν έχει πληρωθή ή διασφαλισθή ή οια
δήποτε εμπορεύματα έν σχέσει προς τήν είσαγωγήν ή έξα
γωγήν τών οποίων υφίσταται δυνάμει οιασδήποτε τελωνεια
κής νομοθεσίας οιαδήποτε άπαγόρευσίς ή περιορισμός, και
vcv άποστείλη τό δέμα είς τον Διευθυντήν του Τμήματος
Τελωνείων και Δασμών.
(2) Είς περίπτωσιν καθ' ην συμφώνως προς τό εδάφιον
Π ) έχει άποσταλή οιονδήποτε ταχυδρομικόν δέμα είς τόν
Διευθυντήν του Τμήματος Τελωνείων και Δασμών οδτος
δύναται—
(α) έπί παρουσία τοΟ προσώπου είς τό όποιον τό δέμα
απευθύνεται (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό
παραλήπτης»)" ή
(β) έάν κατόπιν έγγραφου ειδοποιήσεως υπ' αύτοΟ κα
λούσης τόν παραλήπτη ν νά προσέλθη ό παραλήπτης
δέν προσέλθη, τότε έν τή απουσία του παραλήπτου,
νά άνοιξη κ α ι έξετάση τό δέμα.

