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Ο περί Τύπου (Τροποποιητ ικός) Νόμος τ ου 1987 εκδίδετ αι με δημοσίευση στ ην
επίσημη εφημερίδα τ ης Κυπριακής Δημοκρατ ίας σύμφωνα με τ ο Άρθρο 52 τ ου
Συντάγματος.
Αριθμός 184 του 1987
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΟΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Τύπου (Τροποποιητικός)
Νόμος του 1987 και θα αναγινώσκηται ομού μετά του περί Τύπου Νόμου
(εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος»).
2. Ο βασικός νόμος τροποποείται δια της ενθέσεως, αμέσως μετά το
άρθρον 20 αυτού, του ακολούθου νέου Μέρους V(A):
«ΜΕΡΟΣ V (Α)—ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Ερμηνευτική
διάταξις.

Η κυκλοφορία
των εφημερί
δων ελευθέρα.

20Α. Εις το παρόν Μέρος—
'εφημεριδοπώλης' σημαίνει τον κατά κύριον επάγγελμα
ασχολούμενον εις την διανομήν και πώλησιν εφημερίδων
κατ' οίκον ή ανά τας οδούς*
'περίπτερον' περιλαμβάνει παν μικρόν κτίσμα ή κατα
σκεύασμα επί δημοσίας οδού ή εντός
καταστήματος
κέντρου αναψυχής, ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύ
ματος, εντευκτηρίου ή άλλου καταλλήλου υποστατικού,
όπου εκτίθενται προς πώλησιν εφημερίδες, ή πλατείαν εις
την οποίαν εκτίθενται προς πώλησιν είδη προχείρου
χρήσεως, περιλαμβανομένων και εφημερίδων
'περιπτεριούχος' σημαίνει τον έχοντα την εκμετάλ
λευσιν περιπτέρου
'πρακτορείον τύπου' σημαίνει φυσικόν ή νομικόν
πρόσωπον το οποίον αναλαμβάνει την πρακτόρευσιν και
την διανομήν προς πώλησιν εφημερίδων εις την
Δημοκρατίαν
'υποπρακτορείον τύπου σημαίνει φυσικόν ή νομικόν
πρόσωπον το οποίον αναλαμβάνει την πρακτόρευσιν και
την διανομήν προς πώλησιν εφημερίδων εις ωρισμένην
περιοχήν της Δημοκρατίας.
20Β.—(1) Η κυκλοφορία των εφημερίδων είναι ελευθέρα.
(2) Η κυκλοφορία των εφημερίδων συντελείται διά της
διανομής, πωλήσεως καθώς και της εις δημόσιον μέρος ή εν
δημοσία συναθροίσει ή εις μέρος προσιτόν εις το κοινόν,
τοιχοκολλήσεως ή εκθέσεως αυτών, δύναται δε να ενεργηθή
είτε υπό του ιδίου του εκδότου της εφημερίδος είτε μέσω των
κατά νόμον λειτουργούντων πρακτορείων και υποπρακτο
ρείων τύπου, περιπτεριούχων και εφημεριδοπωλών, κατά τα
οριζόμενα εις τας επομένας διατάξεις του παρόντος Μέρους.

Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 79
69 του 1965
45 του 1979.
Τροποποίησις
του βασικού
νόμου διά της
ενθέσεως νέου
Μέρους V(A).
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20Γ. Ο εκδότης εφημερίδος είναι ελεύθερος να διασφάλιση
την κυκλοφορίαν της υπ" αυτού εκδιδομένης εφημερίδος διά
μέσων τα οποία ο ίδιος ήθελεν επιλέξει ως προσφορώτερα
προς τούτο.
Άνευ διακρί
20Δ.—(1) Τα πρακτορεία τύπου και τα υποπρακτορεία
σεως κυκλοφο έχουν υποχρέωσιν να δέχωνται προς διανομήν και πώλησιν,
φορία εφημε
υπό τους αυτούς δι' όλας τας εφημερίδας όρους, οιανδήποτε
ρίδων μέσω
πρακτορείων εφημερίδα, ανεξαρτήτως πολιτικής ή άλλης τοποθετήσεως
και υποπρα
αυτής, και να διαθέτουν τας μέσω αυτών κυκλοφορούσας
κτορείων
εφημερίδας άνευ διακρίσεως και εύνοιας υπέρ τίνων και εις
τύπου.
βάρος άλλων.
(2) Κατ' εξαίρεσιν, επιτρέπεται η συνομολόγησις ειδικών
όρων προκειμένου μόνον διά την πρακτόρευσιν και την
διανομήν προς πώλησιν εφημερίδων απογευματινών ή άλλων,
εκτάκτως ή εις μη κανονικά διαστήματα,
εκδιδομένων
εφημερίδων, εάν η υπό τους συνήθεις όρους πρακτόρευσις
αυτών παρουσιάζεται ασύμφορος διά τα πρακτορεία
ή
υποπρακτορεία τύπου.
(3) Απαγορεύεται εις τα πρακτορεία ή υποπρακτορεία
τύπου να δέχωνται προς κυκλοφορίαν εφημερίδας εκδιδο
μένας κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(4) Η διανομή των προς πώλησιν εφημερίδων από τα
πρακτορεία τύπου γίνεται είτε εις τα κατά τόπον λειτουρ
γούντα υποπρακτορεία τύπου είτε απ' ευθείας εις τους
περιπτεριούχους και εφημεριδοπώλας.
(5) Τα υποπρακτορεία τύπου οφείλουν να δέχωνται προς
διανομήν και πώλησιν εφημερίδας τόσον από πρακτορεία
τύπου όσον και από τους εκδότας αυτών.
(6) Η διανομή των προς πώλησιν εφημερίδων από τα
υποπρακτορεία τύπου γίνεται εις τους περιπτεριούχους και
εφημεριδοπώλας της περιοχής όπου λειτουργεί έν έκαστον
υποπρακτορείον τύπου.
Άνευ διακρί
20Ε.—(1) Οι περίπτεριούχοι και οι εφημεριδοπώλαι έχουν
σεως κυκλο υποχρέωσιν να δέχωνται προς διανομήν και πώλησιν, υπό
φορία
τους αυτούς, δι* όλας τας εφημερίδας, όρους, οιανδήποτε
εφημερίδων
από περιπτε εφημερίδα, ανεξαρτήτως πολιτικής ή άλλης τοποθετήσεως
ριούχους και
αυτής, και να διαθέτουν τας μέσω αυτών κυκλοφορούσας
εφημερι
εφημερίδας άνευ διακρίσεως και ευνοίας υπέρ τίνων και εις
δοπώλας.
βάρος άλλων.
(2) Οι περιπτεριούχοι και οι εφημεριδοπώλαι οφείλουν
να δέχωνται προς διανομήν και πώλησιν εφημερίδας τόσον
από πρ'ακτορεία τύπου, όσον και απ' ευθείας από τους
εκδότας εφημερίδων.
Ποινικόν
20ΣΤ.—(1) Ο παρεμποδίζων την ελευθέραν κυκλοφορίαν
αδίκημα
των εφημερίδων ή ο καθ' οιονδήποτε τρόπον ενεργών κατά
περί την
20Δ διαπράττει
κυκλοφορίαν παράβασιν των διατάξεων του άρθρου
εφημερίδων. αδίκημα τιμωρούμενον διά χρηματικής ποινής μέχρι πέντε
χιλιάδων λιρών.
(2) Ο καθ* οιονδήποτε τρόπον ενεργών κατά παράβασιν
των διατάξεων του άρθρου 20Ε διαπράττει
αδίκημα
τιμωρούμενον διά χρηματικής ποινής μέχρι διακοσίων
λιρών.».
Κυκλοφορία
Εφημερίδων
υπο του
εκδότου.

