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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3097 της 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
) 1 

Ο περί Ραδιοφωνικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 91(1) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικών Σταθμών Συνοπτικός 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ράδιο- ^οτου 1990 
φωνικών Σταθμών Νόμους του 1990 και 1991 (που στο εξής θα αναφέρονται 205τουΐ99ΐ. 
ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Ραδιοφωνικών Σταθμών Νόμοι του 1990 μέχρι 1996. 

2. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος τροποποίηση 
του ακόλουθου νέου εδαφίου: του άρθρου 9 

Ύ του βασικού 
«(3) Δεν εκδίδεται άδεια σε οποιαδήποτε εταιρεία, αν μεταξύ των μετόχων νόΜ·ου· 

της υπάρχει πρόσωπο φυσικό ή νομικό που κατέχει πέραν του 25% του 
καταβεβλημένου κεφαλαίου της ή φυσικό πρόσωπο το οποίο μαζί με τη σύζυγο 
ή άλλο συγγενή του μέχρι και του τρίτου βαθμού κατέχει τέτοιο ποσοστό 
ή το οποίο ελέγχει εξαρτημένες από αυτό εταιρείες που κατέχουν μαζί τέτοιο 
ποσοστό.». 

3. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των Τροποποίηση 
εδαφίων (2) μέχρι (6) με τα πιο κάτω νέα εδάφια: ίου βασικού23 

«(2) Οι άδειες προσωρινής ισχύος εκδίδονται και διέπονται από τις *όμου· 
διατάξεις, του παρόντος Νόμου και οι κάτοχοι τους δεσμεύονται από τις 
εν λόγω διατάξεις. 

(459) 
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(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει στους κατόχους αδειών όρους 

κατά την κρίση της και εντός του πνεύματος του παρόντος Νόμου. 
(4) Ανεξαρτήτως του χρόνου λήξεως τους, οι προσωρινές άδειες λήγουν 

μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών. 

(5) Αδειούχος προσωρινής άδειας δεν αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα για 
προνομιακή μεταχείριση, αναφορικά με άδεια, που εκδίδεται δυνάμει του 
παρόντος Νόμου.». 
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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 
1. Συνοπτικός τίτλος. 

ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
2. Ερμηνεία. 

ΜΕΡΟΣ Π: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ή ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

3. Αδικήματα. 
4. Συσκευές ή μηχανήματα υποκλοπών ή παρακολουθήσεων. 
5. Κατάσχεση ή/και δήμευση συσκευών ή μηχανημάτων υποκλοπών ή 

παρακολουθήσεων. 
6. Αίτηση για εξουσιοδότηση παρακολούθησης ιδιωτικής επικοινωνίας. 
7. Περιεχόμενο αίτησης. 
8. Έκδοση δικαστικού εντάλματος παρακολούθησης. 
9. Έναρξη παρακολούθησης ν πριν την έκδοση δικαστικού εντάλ

ματος. 
10. Παρακολούθηση ιδιωτικής επικοινωνίας που διεξάγεται με παρά

νομα μέσα. 
11. Παρακώλυση εκτέλεσης δικαστικού εντάλματος. 

ΜΕΡΟΣ III — ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

12. Εκθέσεις αναφορικά με παρακολούθηση. 
13. Αποτύπωση, φύλαξη περιεχομένου της ιδιωτικής επικοινωνίας. 
14. Αποκάλυψη περιεχομένου αιτήσεων και δικαστικών ενταλμάτων. 
15. Λήψη ιδιωτικής επικοινωνίας που σχετίζεται με άλλα αδικήματα. 
16. Χρήση μαρτυρίας που λήφθηκε έπειτα από παρακολούθηση ενώπιον 

ποινικής ή πολιτικής διαδικασίας. 
17. Κοινοποίηση προς το θιγέν πρόσωπο. 

ΜΕΡΟΣ IV — ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 
18. Αίτηση για εξουσιοδότηση επιθεώρησης και λήψης αντιγράφων τηλε

γραφήματος. 
19. Έκδοση δικαστικού εντάλματος για επιθεώρηση ή λήψη αντιγράφων 

τηλεγραφήματος. 
20. Εφαρμογή διατάξεων που αφορούν παρακολούθηση ιδιωτικής 

επικοινωνίας και στην περίπτωση τηλεγραφημάτων. 
ΜΕΡΟΣ V — ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

21. Διαδικαστικοί Κανονισμοί. 
22. Ο περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμος. 
23. Καταργήσεις. 


