Versta iš angliško vertimo iš čekų kalbos (Neoficialus vertimo tekstas)
Įstatymas Nr. 46/2000, (priimtas 2000 m. vasario 22 d.)
Parlamentas priėmė šį Čekijos Respublikos įstatymą:
PIRMA DALIS
1 straipsnis.
Taikymo subjektas
Šis įstatymas nustato leidėjų bei kitų fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas, susijusias su
periodinių leidinių leidyba.
2 straipsnis.
Įstatymo taikymas
1) Įstatymas taikomas periodiniams leidiniams, kurie leidžiami arba platinami Čekijos Respublikos
teritorijoje. 6-9 ir 17 straipsniai nėra taikomi periodiniams leidiniams, kurie yra leidžiami už
Čekijos Respublikos teritorijos ribų.
2) Įstatymas nėra taikomas įstatymų rinkiniui, tarptautinių sutarčių rinkiniui, biuleteniams ir
remiantis specialiais teisės aktais leidžiamiems oficialiems spaudiniams bei periodiniams
leidiniams, kurie yra leidžiami tiktai leidėjo vidiniams poreikiams.
3 straipsnis.
Terminų apibrėžimai
Šiame įstatyme:
a) periodiniais leidiniais yra laikraščiai, žurnalai ir kiti spaudiniai, kuri yra leidžiami ne mažiau kaip
du kartus per kalendorinius metus tuo pačiu pavadinimu, ta pačia turinio orientacija bei vienodai
maketuojamas,
b) leidėjas yra fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kuris leidžia periodinius leidinius,
c) periodinių leidinių leidyba yra leidėjo veikla, kuria jo paties išlaidomis ir jo paties naudai
užtikrinamas periodinių leidinių turinys, leidyba ir viešas platinimas,
d) periodinių leidinių laida yra tapačių periodinio leidinio materialių egzempliorių rinkinys, kuris
skiriasi tik savo regioninėmis dalimis (ypatumai),
e) laidos diena laikoma kalendorinė diena, kurią prasideda laidos viešas platinimas,
f) periodinio leidinio viešas platinimas yra galimybė iš anksto neapibrėžtai arba apibrėžtai grupei
žmonių, nesančių leidėjo, kuris yra fizinis asmuo, šeimos nariais arba su juo susijusiais draugais,
asmeniškai ir viešai jį įsigyti.
4 straipsnis
Atsakomybė už periodinių leidinių turinį
Leidėjas atsako už periodinių leidinių turinį.

Prie 4 straipsnio: leidėjas ir leidinys buvo minimi ankstesnėse nuostatose, apibrėžiant leidėją. Kitų
asmenų, pvz., vyriausiojo redaktoriaus, atsakomybės įstatymas nenumato. Naujajame įstatyme
atsisakoma vyr. redaktoriaus atsakomybės už netinkamą naudojimąsi išraiškos, žodžio ir spaudos
laisvėmis sąvokos apibrėžimo, kaip buvo ankstesniajame spaudos įstatyme, 19 straipsnyje ir
tolesniuose straipsniuose, pagal kuriuos vyr. redaktorius buvo atsakingas už klaidingos informacijos
atitaisymą (atitaisymą raštu). Nors praktikoje nebuvo atvejų, kad leidėjas negerbtų teismo nutarčių,
įpareigojančių vyr. redaktorių atitaisyti klaidingą informaciją, pats priimto sprendimo reikalavimas
nesusaistydavo leidėjo ir nebuvo neįvykdomas.
5 straipsnis
Atsakomybė už rėmimo ir reklaminių skelbimų turinį
Pagal įstatymą leidėjas neatsako už periodiniuose leidiniuose skelbiamų rėmimo ir reklaminių
skelbimų informacijos teisingumą. Ši išimtis nėra taikoma paties leidėjo rėmimo ir reklaminiams
skelbimams. Lieka galioti specialiuose teisės aktuose numatyta leidėjo atsakomybė.
6 straipsnis
Svarbūs skubūs skelbimai visuomenei
Esant svarbiai skubiai informacijai visuomenei, leidėjas privalo periodiniame leidinyje skelbti
svarbius ir skubius valstybinės arba regioninės valdžios ir valdymo institucijos skelbimus, ypač
susijusius su bet kokios ekstremalios situacijos paskelbimu, pavojumi šaliai arba karo padėtimi.
Pateikus tekstą leidėjui, toks skelbimas spausdinamas kitoje artimiausioje periodinio leidinio
laidoje, išskiriamas grafinėmis priemonėmis bei skiriasi nuo kitos periodinio leidinio medžiagos
turinio.
7 straipsnis
Periodinių leidinių registravimas
1) Periodiniai leidiniai registruojami Kultūros ministerijoje (toliau tekste – Ministerija).
2) Juridinis arba fizinis asmuo, ketinantis leisti periodinį leidinį, privalo apie jį pranešti Ministerijai
raštu ne vėliau kaip likus 30 dienų iki leidybos pradžios ir nurodyti:
a) periodinio leidinio pavadinimą,
b) jo turinio orientaciją,
c) leidimo periodiškumą,
d) informaciją apie regioninius ypatumus,
e) leidėjo pavadinimą, būstinę ir identifikacijos numerį, jeigu leidėjas yra juridinis asmuo, arba
leidėjo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir gimimo registracijos numerį, jeigu toks buvo skirtas,
arba gimimo datą, jeigu leidėjas yra fizinis asmuo; jeigu leidėjas yra fizinis asmuo, turintis
atitinkamą veiklos rūšies pažymą, o ne leidinio pavadinimą – identifikacijos numerį ir įmonės vietos
adresą, jeigu jis skiriasi nuo jo gyvenamosios vietos.
3) Jeigu pateikiama ne visa šio straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, Ministerija reikalauja
pateikusiam asmeniui ją papildyti per 15 dienų nuo tokio reikalavimo pateikimo dienos ir nurodo,
kad jeigu nebus laikomasi nurodyto termino, prašymas bus laikomas negaliojančiu.

4) Ministerija registruoja periodinį leidinį periodinių leidinių registre ir praneša prašymo pateikėjui
periodinio leidinio registracijos numerį per 15 dienų nuo privalomos informacijos gavimo dienos.
5) Jeigu registruoto periodinio leidinio leidyba neprasideda per vienerius metus nuo jo registracijos
arba jo leidyba sustabdoma ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, laikoma, kad periodinio
leidinio leidyba nutrūksta tą dieną, kurią baigiasi minėtasis laikotarpis. Ministerija įrašo šį faktą
periodinių leidinių registre ir praneša apie tai leidėjui per 15 dienų nuo prašymo pateikimo pagal šio
straipsnio 7 dalį arba po dienos, kai tokia informacija sužinoma kitu būdu.
6) Jeigu periodinio leidinio, kurio leidyba buvo nutraukta, leidėjas ketina atnaujinti leidybą, jis
privalo pranešti Ministerijai prieš 30 dienų iki periodinio leidinio atnaujintos leidybos pradžios.
7) Leidėjas privalo pranešti Ministerijai raštu apie bet kokius registracijos duomenų pasikeitimus,
periodinio leidinio leidybos sutrikimus arba nutraukimą per 5 dienas nuo registracijos duomenų
pasikeitimo arba leidybos sutrikimo ar nutraukimo dienos.
8) Kiekvienam suteikiama teisė ieškoti informacijos periodinių leidinių registre ir daryti jo nuorašus
arba išrašus.
8 straipsnis
Privalomi duomenys
1) Leidėjas privalo užtikrinti, kad kiekvienoje periodinio leidinio laidoje yra nurodomi tokie
privalomi duomenys:
a) periodinio leidinio pavadinimas,
b) jo leidybos periodiškumas,
c) regioniniai ypatumai, jeigu periodinis leidinys leidžiamas su regioniniais ypatumais,
d) laidos vieta,
e) laidos numeris ir data,
f) periodinio leidinio registracijos numeris, kurį išdavė Ministerija,
g) leidėjo pavadinimas, būstinė ir identifikacijos numeris, jeigu leidėjas yra juridinis asmuo, arba
leidėjo vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta, jeigu leidėjas yra fizinis asmuo; jeigu leidėjas yra
fizinis asmuo, leidžiantis periodinius leidinius pagal atitinkamą veiklos rūšies pažymą – jos
pavadinimą, identifikacijos numerį ir įmonės vietos adresą, jeigu jis skiriasi nuo jo gyvenamosios
vietos.
2) Periodiniai leidiniai, kuriuose nėra nurodyti privalomi duomenys pagal straipsnio 1 dalį negali
būti platinami viešai; tai nėra taikoma Ministerijos suteiktam periodiniam registracijos numeriui,
jeigu Ministerija nepraneša leidėjui apie registracijos numerį per 7 straipsnio 4 dalyje nustatytą
laikotarpį.
9 straipsnis
Nemokami egzemplioriai

1) Per 7 dienas nuo laidos pasirodymo, leidėjas privalo užtikrinti, kad tam tikras kiekvienos
periodinio leidinio laidos egzempliorių skaičius (toliau tekste – nemokami egzemplioriai) bus
neprieštaraujant ir jų pačių sąskaita pristatytas šiems subjektams:
a) 2 nemokami egzemplioriai Čekijos Respublikos nacionalinei bibliotekai,
b) 1 nemokamas egzempliorius Moravijos žemės bibliotekai Brno mieste,
c) 1 nemokamas egzempliorius Nacionalinio muziejaus bibliotekai Prahoje,
d) 1 nemokamas egzempliorius Ministerijai,
e) 1 nemokamas egzempliorius Parlamento bibliotekai,
f) 1 nemokamas egzempliorius kiekvienai valstybinei mokslo bibliotekai ir valstybinei technikos
bibliotekai Prahoje,
g) 1 nemokamas egzempliorius savivaldybės bibliotekai Prahoje,
h) 1 nemokamas periodinio leidinio egzempliorius neregiams ir silpnaregiams į K.E. Macan
biblioteką ir neregių spaustuvę Prahoje.
2) Jeigu periodinis leidinys yra leidžiamas su regioniniais ypatumais, leidėjas pagal straipsnio 1
dalies f punktą pristato nemokamą tokių periodinių leidinių egzempliorių atitinkamai valstybinei
mokslo bibliotekai pagal regioną bei pristato leidinį su regioniniais ypatumais valstybinei technikos
bibliotekai Prahoje.
3) Nemokamas egzempliorius turi būti kokybiškas. Jeigu nemokamas egzempliorius yra su
techniniais defektais, gavėjas turi teisę reikalauti pakeisti nekokybišką egzempliorių kokybišku
egzemplioriumi.
4) Gavėjas privalo pateikti prašymą raštu dėl nekokybiško egzemplioriais pakeitimo kokybišku
leidėjui per 15 dienų nuo nekokybiško egzemplioriaus pristatymo, kitu atveju teisė pagal šios
straipsnio 3 dalį išnyksta.
5) Leidėjas privalo neprieštaraudamas pakeisti nekokybišką egzempliorių kokybišku ir savo paties
sąskaita per 10 dienų nuo raštu pateikto prašymo pakeisti pristatymo.
6) Ministerija reglamentu nustato regioninę atskirų bibliotekų kompetenciją pagal straipsnio 1
dalies f ir g punktus.
10 straipsnis
Atsiliepimas į ginčytiną informaciją
1) Jeigu periodiniame leidinyje paskelbiama informacija, kurioje yra faktinis teiginys, žeidžiantis
tam tikrų fizinių asmenų garbę, orumą arba privatumą arba juridinio asmens pavadinimą ir gerą
reputacija, asmuo arba įmonė turi teisę reikalauti leidėjo paskelbti atsiliepimą. Leidėjas privalo
paskelbti atsiliepimą tokio asmens ar įmonės prašymu.
2) Atsiliepimas privalo apsiriboti faktiniu teiginiu, kuriuo šio straipsnio 1 dalyje minimas teiginys
pataisomas, o nebaigtas ar bet kokiais kitais būdais iškreiptas teiginys papildomas arba
patikslinamas. Atsiliepimas privalo atitikti ginčytino teiginio apimtį, o jeigu reikia pateikti
atsiliepimą tik į jo dalį – tai jo dalį; ji privalo būti akivaizdi iš atsiliepimo.

3) Asmuo, kurio prašymu leidėjas skelbia atsiliepimą pagal šį įstatymą, neturi teisės reikalauti
leidėjo paskelbti bet kokį kitą atsiliepimą į ginčytiną informaciją.
4) Po fizinio asmens mirties teisės, kurios minimos šio straipsnio 1 dalyje yra perduodamos jo
sutuoktiniui ir vaikams, o jeigu tokių nėra – jo tėvams.
5) Nuostatos pagal specialių reglamentą, nustatantį asmens teisių apsaugą bei juridinio asmens
pavadinimo ir geros reputacijos gynimą, lieka galioti pagal šio straipsnio 1 ir 4 dalis.
11 straipsnis
Papildomos informacijos atskleidimas
1) Jeigu periodiniame leidinyje pateikiama informacija apie baudžiamąjį arba kitą procesą prieš
fizinį asmenį arba procesinius veiksmus, susijusius su fizinio arba juridinio asmens
administraciniais pažeidimais ir jeigu tą asmenį galima nustatyti iš periodiniame leidinyje pateiktos
informacijos, o teisminiai nagrinėjimai nėra pasibaigę kokiu nors sprendimu, toks fizinis arba
juridinis asmuo turi teisę prašyti leidėjo paskelbti papildomą informaciją apie teisminio nagrinėjimo
rezultatą, pateikiant jį kaip papildomą informaciją. Leidėjas privalo tokio asmens prašymu paskelbti
papildomą informaciją apie įgyvendintiną sprendimą.
2) Po tokio fizinio asmens mirties teisė pagal šio straipsnio 1 dalį pereina jo sutuoktiniui ir vaikams,
o jeigu tokių nėra, jo tėvams.
3) Nuostatos pagal specialių reglamentą, nustatantį asmens teisių apsaugą bei juridinio asmens
pavadinimo ir geros reputacijos apsaugą, lieka galioti pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis.
12 straipsnis
Prašymas bei atsiliepimo ir papildomo informacijos atskleidimo prašymo reikalavimai
1) Prašymas paskelbti atsiliepimą arba papildomą informaciją privalo būti pateikiamas raštu,
2) Iš prašymo paskelbti atsiliepimą turi būti akivaizdu, kokiu būdu ginčytinas faktinis teiginys
pažeidė fizinio asmens garbę, orumą arba privatumą arba juridinio asmens pavadinimą ar gerą
reputaciją. Atsiliepimo formuluotės arba papildomo informacijos pateikimo projektas yra
sudedamoji prašymo dalis.
3) Prašymas paskelbti atsiliepimą privalo būti pateiktas leidėjui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo
ginčytino pareiškimo paskelbimo periodiniame leidinyje, kitu atveju teisė į tokį atsiliepimą
išnyksta.
4) Prašymas paskelbti papildomą informaciją pateikiamas leidėjui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo
sprendimo įsigaliojimo arba oficialios teisminio nagrinėjimo pabaigos, kitu atveju teisė į
papildomos informacijos skelbimą išnyksta. Jeigu įgyvendintinas sprendimas panaikinamas,
analogiškai taikomos ankstesnės nuostatos.
13 straipsnis
Atsiliepimo ir papildomos informacijos skelbimo sąlygos
1) Leidėjas privalo skelbti atsiliepimą arba papildomą informaciją:

a) tame pačiame periodiniame leidinyje, kuriame ginčytina informacija buvo paskelbta, ir tokiu
būdu skelbiama papildoma informacija prilygtų ginčytino pareiškimo apimčiai, o jeigu ginčytina tik
jo dalis – jo dalį, ir joms atitiktų,
b) specialiai pažymint: ,,atsiliepimas“ arba ,,papildoma informacija“,
c) savo paties sąskaita,
d) ta pačia kalba, kuria buvo paskelbtas prieštaringas pareiškimas,
e) nurodant asmens, kuris prašo leidinio paskelbti atsiliepimą arba papildomą informaciją vardą ir
pavardę arba titulą.
2) Leidėjas privalo paskelbti atsiliepimą arba papildomą informaciją per 8 dienas po prašymo
paskelbti atsiliepimą arba papildomą informaciją pateikimo dienos.
3) Jeigu neįmanoma paskelbti atsiliepimo arba papildomos informacijos pagal šio straipsnio 2 dalies
nuostatas, leidėjas privalo tai padaryti kitoje artimiausioje to paties periodinio leidinio laidoje.
Leidėjas privalo pranešti prašymą pateikusiam asmeniui apie tai per 8 dienas po prašymo paskelbti
atsiliepimą ar papildomą informaciją pateikimo ir nurodyti periodinio leidinio laidą, kurioje bus
skelbiamas atsiliepimas arba papildoma informacija.
4) Jeigu atsiliepimo arba papildomos informacijos neįmanoma paskelbti tame pačiame periodiniame
leidinyje, kuriame buvo paskelbta ginčytina informacija, leidėjas privalo pagal šiuo įstatymu
nustatytas sąlygas savo sąskaita paskelbti atsiliepimą arba papildomą informaciją kituose
periodiniuose leidiniuose, dėl kurių jis susitaria su asmeniu, prašančiu paskelbti atsiliepimą arba
papildomą informaciją. Taip pat susitariama dėl atsiliepimo arba papildomos informacijos skelbimo
vietos ir formos.
14 straipsnis
Teisės paskelbti atsiliepimą arba papildomą informaciją įgyvendinimas teismo sprendimu
1) Jeigu leidėjas nepaskelbia atsiliepimo arba papildomos informacijos arba jeigu jis nesilaiko 13
straipsnio 1-3 dalyse nustatytų atsiliepimo ar papildomos informacijos skelbimo sąlygų, teismas
sprendžia dėl įsipareigojimo paskelbti atsiliepimą ar papildomą informaciją remdamasis skundu,
kurį pateikia asmuo, prašantis tokią informaciją skelbti. Tos pačios nuostatos taikomos, jeigu šalys
nepasiekia susitarimo pagal 13 straipsnio 4 dalį.
2) Skundas teikiamas teismui per 15 dienų nuo atsiliepimo arba papildomos informacijos
paskelbimo termino pabaigos, kitu atveju teisė kreiptis į teismą su prašymu, kad būtų paskelbtas
atsiliepimas ar papildoma informacija, išnyksta.
15 straipsnis
Pareigos skelbti atsiliepimą ir papildomą informaciją išlygos
1) Leidėjas neprivalo skelbti atsiliepimą ar papildomą informaciją, jeigu
a) siūlomo teksto paskelbimas yra kriminalinis nusikaltimas arba deliktas,
b) teksto skelbimas prieštarauja moralinėms vertybėms,

c) ginčytinas pareiškimas arba jo dalis yra citata trečiosios šalies viešai skelbtame pareiškime arba
paaiškinime, kuri nurodoma ir pateikiama kaip teisinga.
2) Leidėjas neprivalo pateikti atsiliepimą, jeigu atitinkamas prašymas yra susijęs su pareiškimu,
kuris yra paskelbiamas akivaizdžiai prašymo pateikėjui iš anksto sutikus.
3) Leidėjas neprivalo skelbti papildomą pareiškimą, jeigu jau paskelbtas pareiškimas prilygsta tam,
kurio prašoma, bei paskelbtas pagal sąlygas, kurias numato šis įstatymas.
16 straipsnis
Informacijos šaltinio ir turinio apsauga
1) Fizinis arba juridinis asmuo, dalyvavęs gaunant arba apdorojant informaciją skelbimui arba
informaciją, kuri buvo skelbta periodiniuose leidiniuose, turi teisę nepateikti informacijos apie šios
informacijos turinį teismui, kitoms valstybinėms ar viešojo administravimo institucijoms.
2) fizinis arba juridinis asmuo, dalyvavęs gaunant arba apdorojant informaciją skelbimui arba
informaciją, kuri buvo skelbta periodiniuose leidiniuose, turi teisę nepateikti tokio turinio aspektų
teismui, kitoms valstybinėms ar viešojo administravimo institucijoms, iš kurių būtų įmanoma
nustatyti informacijos kilmę arba turinį.
3) šio straipsnio 1 ir 2 dalyse išvardintos teisės nepakeičia specialiu reglamentu numatytų pareigų
nedangstyti kriminalinio nusikaltėlio bei sutrukdyti ir (arba) demaskuoti bet kokį kriminalinį aktą,
bei kitų pareigų, kurias numato baudžiamasis procesas minėtame specialiame reglamente numatytų
pareigų atveju.
4) šio straipsnio 1 ir 2 dalyse išvardintos teisės nepakeičia specialiu reglamentu numatytų pareigų
pranešti mokesčių administratoriui pastarojo prašymu reklamą užsakiusio asmens vardą ir pavardę
bei adresą fizinio asmens atveju arba pavadinimą ir buveinės juridinio asmens atveju.
17 straipsnis
Baudos
1) Regioninė įstaiga skiria baudą, siekiančią 1000000 Čekijos kronų, leidėjui, kuris per nustatytą
laikotarpį neįvykdo savo pareigos:
a) pranešti Ministerijai duomenis, būtinus registruojant periodinį leidinį pagal 7 straipsnio 2 arba 3
dalis ir, nepaisant to, pradeda leisti periodinį leidinį, arba pranešti Ministerijai apie registracijos
duomenų pasikeitimą arba periodinio leidinio leidybos nutraukimą pagal 7 straipsnio 7 dalį.
b) pateikti nustatytą nemokamų egzempliorių skaičių jų gavėjams pagal 9 straipsnio 1 dalį arba
pakeisti egzempliorius su defektais kokybiškais egzemplioriais pagal 9 straipsnio 5 dalį.
2) Regioninė įstaiga skiria 200000 Čekijos kronų baudą 8 straipsnio 3 dalyje nustatytas pareigas
pažeidusiam leidėjui, kuris pradėjo viešą periodinių leidinių platinimą nepateikęs privalomų
duomenų arba pateikęs ne visus arba neteisingus privalomus duomenis.
3) Regioninė įstaiga skiria dvigubą šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų maksimalių sumų baudą už
pakartotinį pareigų pažeidimą pagal 7 straipsnio 2 ir 7 dalis, 3 straipsnį ir 8 straipsnio 1 ir 5 dalis.
Pareigų pažeidimas laikomas pakartotiniu, jeigu, nepraėjus vieneriems metams nuo sprendimo,
kuriuo buvo nustatyta bauda už ankstesnius pareigų pažeidimus pagal šį įstatymą, įsigaliojimo
dienos leidėjas pažeidžia savo pareigą.

4) Baudas skiria, surenka arba išieško regioninė įstaiga pagal leidėjo būstinės adresą, jeigu leidėjas
yra juridinis asmuo, arba jeigu jis yra fizinis asmuo, pagal leidėjo gyvenamąją vietą ar verslo vietą,
jei tokia yra. Prahos sostinės miesto teritorijoje ir Brno, Pilzeno ir Ostravos miestuose baudas skiria,
surenka ir išieško Prahos, Brno, Pilzeno ir Ostravos savivaldybių įstaigos.
5) Procesinių veiksmų dėl baudos skyrimo galima imtis nepraėjus vieneriems metams nuo tada,
kada regioninė įstaiga sužino apie pažeidimą, tačiau ne vėliau kaip po 3 metų nuo pareigos
pažeidimo dienos, o esant nuolatiniam pažeidimui – iki 3 metų nuo laikotarpio, per kurį pažeidimas
turėjo būti pašalintas, bet nebuvo pašalintas, pabaigos.
6) Baudos suma nustatoma atsižvelgiant į teisinę pareigų pažeidimo svarbą, metodą, trukmę ir
pasekmes.
7) Baudos, kurias pagal šį įstatymą skiria regioninė įstaiga, yra valstybės biudžeto įplaukos. Jeigu
baudą pagal šį įstatymą skiria Prahos, Brno, Pilzeno ir Ostravos savivaldybių įstaiga, ji yra
savivaldybių biudžeto įplaukos.
8) Skiriant baudas pagal šį įstatymą, laikomasi specialių reglamentų.
9) Pagal šį įstatymą skiriamos baudos surenkamos ir išieškomos pagal specialius reglamentus
10) Pareiga, kurią pažeidus skiriama bauda pagal anksčiau pateiktus straipsnius, sumokėjus baudą
neišnyksta.
18 straipsnis
Pereinamojo laikotarpio nuostatos
1) Jeigu periodiniai leidiniai yra registruoti pagal galiojančias teisines nuostatas šio įstatymo
įsigaliojimo dieną, leidėjo pareiga pateikti Ministerijai duomenis pagal įstatymo 7 straipsnio 2 dalį
yra laikoma ištesėta.
2) Registracijos procedūros, kurios nėra užbaigtos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos,
panaikinamos tą pačią dieną. Pateikti prašymai registruoti periodinius leidinius pagal 7 straipsnio 2
dalį yra prilyginami šalies, norinčios leisti periodinį leidinį, prašymui. Sumokėtas administracinis
mokestis kompensuojamas pagal specialaus reglamento nuostatas.
3) Regioninė įstaiga perduoda periodinių leidinių registracijos pagal ankstesnes Ministerijos
nuostatas duomenis per 3 mėnesius nuo įstatymo įsigaliojimo.
4) Prašymus atitaisymams paskelbti, kurie yra pateikiami įstatymo įsigaliojimo dieną,
reglamentuoja tuo metu galiojančios teisinės nuostatos.
5) procesiniai veiksmai dėl pareigos skelbti atitaisymus, kurių imtasi prieš šiam įstatymui
įsigaliojant, gali būti tęsiami pagal šiuo metu galiojančias nuostatas.
6) Baudas, turinčias įsigalioti prieš šio įstatymo įsigaliojimo dieną, reglamentuoja šiuo metu
galiojančios nuostatos.
19 straipsnis
Panaikinamos nuostatos
(…)

ŠEŠTA DALIS
Įsigaliojimas
24 straipsnis
Šis įstatymas įsigalioja jį paskelbus.
Priedai

