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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2205 της 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1987 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟΣ 1987 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 

1. Συνοπτικός τίτλος. 
2. Ερμηνεία. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ 
3. Απαγόρευση ανακριβούς εμπορικής περιγραφής. 
4. Εμπορική περιγραφή. 
5. Ανακριβής εμπορική περιγραφή. 
6. Επίθεση εμπορικής περιγραφής. 
7. Εμπορικές περιγραφές σε διαφημίσεις. 
8. Προσφορά για προμήθεια. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ Ή 
ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ 

9. Απαγόρευση ανακριβών ή παραπλανητικών ενδείξεων για την τιμή αγαθών. 
10. Απαγόρευση ανακριβών παραστάσεων. 
11. Απαγόρευση ανακριβών ή παραπλανητικών δηλώσεων για υπηρεσίες. 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
12. Ένδειξη της χώρας κατασκευής κλπ. των· αγαθών. 
13. Χώρα κατασκευής ή παραγωγής. 

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

14. Διατάγματα για υποχρεωτική σήμανση αγαθών. 
15. Πληροφορίες που απαιτείται να περιέχονται στις διαφημίσεις. 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
16. Αδικήματα και ποινές. 
17. Ποινική ευθύνη αξιωματούχων νομικών προσώπων. 
18. Συνεργοί σε αδικήματα διαπραττόμενα στην αλλοδαπή. 
19. Αδικήματα λόγω υπαιτιότητας άλλου προσώπου. 
20. Παραγραφή. 

(19) 
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ΥΠΕΡΑΣΠΊΣΕΙς 
Αρθρο 

21. Υπεράσπιση λάθους, ατυχήματος, κλπ. 
22. Καλόπιστη δημοσίευση διαφήμισης. 
23. Καλόπιστη ενέργεια ή πράξη υπαλλήλου. 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
24. Εξουσιοδότηση λειτουργών. 
25. Εξουσία για διενέργεια δοκιμαστικών αγορών κλπ. 
26. Εξουσία εισόδου σε υποστατικά, επιθείόρησης και κατάσχεσης αγαθών ή 

εγγράφων. 
27. Παρακώλυση εξουσιοδοτημένου λειτουργού. 
28. Γνωστοποίηση δοκιμής και πρόθεσης για ποινική δίωξη. 
29. Αποζημίωση για ζημιές κτλ. αγαθών που κατάσχονται δυνάμει του άρθρου 26. 

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
30. Απαγόρευση Εισαγωγής. 
31. Κανόνες ως προς την απόδειξη. 
32. Εμπορικά σήματα που περιέχουν εμπορικές περιγραφές. 
33. Διαφύλαξη συμβατικών υποχρεώσεων. 
34. Επιφυλάξεις. 
35. Κανονισμοί. 
36. ' Εναρξη ισχύος και καταργήσεις. 
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Ο περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 5 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΡΓΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΤΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΝ (ΚΕΦ. 265) ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΝ ΔΙΑ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα: 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικών Περιγραφών Συνοπτικός 
Νόμος του 1987. τίτλ°ζ 

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο — Ερμηνεία. 
«αγαθά» περιλαμβάνει πλοία, αεροσκάφη, πράγματα προσαρτημένα 

στο έδαφος και καρπούς μη αποκοπέντες* 
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

«διαφήμιση» περιλαμβάνει κατάλογο, εγκύκλιο και τιμοκατάλογο

«εμπορικό σήμα» περιλαμβάνει εμπορικό σήμα εγγεγραμμένο ή μη, 
που προστατεύεται διά νόμου στη Δημοκρατία ή σ' οποιαδήποτε 
άλλη χώρα με την οποία η Δημοκρατία έχει διευθέτηση για αμοιβαία 
προστασία εμπορικών σημάτων 

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει πρόσωπο που εξουσιοδο
τείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Νόμου

«όνομα» περιλαμβάνει και σύντμηση ονόματος

«πλοίο» περιλαμβάνει λέμβους και παντός είδους σκάφη που 
χρησιμοποιούνται στη ναυσιπλοία

«προμηθεύω» και «προμήθεια» περιλαμβάνουν πώληση, ανταλλαγή, 
ενοικίαση ή ενοικιαγορά. 

«υπηρεσίες» σημαίνει την επί κέρδει ή επ' αμοιβή ανάληψη και 
εκτέλεση υποχρεώσεων για οποιοδήποτε θέμα εκτός από την παρα
γωγή ή προμήθεια αγαθών, αλλά δεν περιλαμβάνει την παροχή 
υπηρεσιών προς εργοδότη δυνάμει σύμβασης εργοδοτήσεως

«Υπουργός» σημαίνει τον εκάστοτε Υπουργό Εμπορίου και Βιο
μηχανίας

«υποστατικά» περιλαμβάνει — 
(α) τόπο στον οποίο διεξάγεται επιχείρηση, βιομηχανία, παρα

γωγή ή εμπόριο ή στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες, κατα
λύματα ή ευκολύνσεις

(β) τόπο στον οποίο αποθηκεύονται, φυλάσσονται ή εκτίθενται 
αγαθά

(γ) κατοικία εφόσο οποιοδήποτε μέρος αυτής χρησιμοποιείται 
για σκοπούς διεξαγωγής επιχείρησης, βιομηχανίας, παρα
γωγής, εμπορίου ή παροχής υπηρεσιών, καταλυμάτων ή 
ευκολύνσεων 

(δ) τόπο στον οποίο φυλάσσονται λογιστικά βιβλία ή άλλα 
έγγραφα σχετιζόμενα με διεξαγωγή επιχείρησης, βιομηχα
νίας, παραγωγής ή εμπορίου ή παροχής υπηρεσιών 

και για τους σκοπούς του όρου αυτού «τόπος» περιλαμβάνει όχημα, 
πλοίο ή αεροσκάφος. 
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(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εμπορική περιγραφή ή 
δήλωση που δημοσιεύεται σε οποιαδήποτε εφημερίδα, βιβλίο ή περιοδι
κό ή σε οποιαδήποτε κινηματογραφική ταινία ή ραδιοφωνική ή τηλεο
πτική εκπομπή δε θεωρείται ως εμπορική περιγραφή που επιτέθηκε ή ως 
δήλωση που έγινε κατά τη διεξαγωγή εμπορίου, επιχείρησης, ή επαγ
γέλματος εκτός αν αυτή είναι ή αποτελεί μέρος διαφήμισης. 

Απαγόρευση 
ανακριβούς 
εμπορικής 
περιγραφής. 

Εμπορική 
περιγραφή. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ 
3.—(1) Ουδέν πρόσωπο κατά τη διεξαγωγή εμπορίου, επιχείρησης ή 

επαγγέλματος — 
(α) επιθέτει ανακριβή εμπορική περιγραφή σε αγαθά* ή 
(β) προμηθεύει ή προσφέρεται να προμηθεύσει αγαθά στα οποία 

έχει επιτεθεί ανακριβής εμπορική περιγραφή. 
(2) Τα άρθρα 4 μέχρι 8 έχουν εφαρμογή για τους σκοπούς και για 

την ερμηνεία των όρων και φράσεων του παρόντος άρθρου, καθώς και 
οπουδήποτε αλλού απαντώνται στον παρόντα Νόμο. 

4.—(1) Εμπορική περιγραφή είναι μια ένδειξη άμεση ή έμμεση και 
ανεξάρτητα από τον τρόπο που δίδεται, οποιουδήποτε από τα ακόλουθα 
θέματα που αφορούν σε αγαθά ή μέρη αυτών, δηλαδή — 

(α) ποσότητα, μέγεθος ή μέτρο

(β) μέθοδο κατασκευής, παραγωγής, κατεργασίας ή επισκευής· 
(γ) σύνθεση· 
(δ) καταλληλότητα, αντοχή, λειτουργία, συμπεριφορά ή 

ακρίβεια

(ε) φυσικά χαρακτηριστικά που δεν περιλαμβάνονται στις προ

ηγούμενες παραγράφους· 
(στ) δοκιμή που έγινε από οποιοδήποτε πρόσωπο και αποτε

λέσματα αυτής· 
(ζ) έγκριση, εξουσιοδότηση ή άδεια που δόθηκε απ' οποιοδή

ποτε πρόσωπο* 
(η) πρόσωπο που κατασκευάζει, εμπορεύεται, παράγει ή κατεργά

ζεται ή επιδιορθώνει τα αγαθά, καθώς και τα προσόντα και 
τις ιδιότητες του προσώπου τούτου* 

(θ) χώρα, τόπος ή ημερομηνία κατασκευής, παραγωγής, κατερ

γασίας ή επισκευής* 
(ι) λοιπά στοιχεία προϊστορίας, περιλαμβανομένης της 

προηγούμενης ιδιοκτησίας ή χρησιμοποίησης* 
(ια) όρους πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης 

εγγύησης, εξυπηρέτησης και επιδιόρθωσης μετά την πώληση· 
(ιβ) συμμόρφωση με οποιοδήποτε πρότυπο που εκγρίθηκε από 

οποιοδήποτε πρόσωπο ή που καθιερώθηκε, αναγνωρίζεται ή 
χρησιμοποιείται γενικά

(ιγ) ότι οποιαδήποτε αγαθά ή μέρη αυτών αποτελούν αντικείμενο 
υφιστάμενου προνομίου ευρεσιτεχνίας, δικαιώματος πνευμα
τικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος, 

και περιλαμβάνει τη χρήση οποιουδήποτε αριθμού, λέξης, ψηφίου, 
σήματος ή συνδυασμού αυτών που γενικά εκλαμβάνεται ως ένδειξη των 
πιο κάνω θεμάτων. 
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(2) Τα θέματα του εδαφίου (1) θεωρούνται — 
(α) Όταν πρόκειται για ζώα, ότι περιλαμβάνουν το φύλο, τη 

ράτσα, τη διασταύρωση, τη γονιμότητα και την υγεία* 
(β) όταν πρόκειται για σπέρμα, ότι περιλαμβάνουν την ταυτότητα 

και τα χαρακτηριστικά του ζώου από το οποίο πάρθηκε το 
σπέρμα και την αναλογία διάλυσης. 

(3) Στο παρόν άρθρο «ποσότητα» περιλαμβάνει μήκος, πλάτος, ύψος, 
επιφάνεια, όγκο, βάρος και αριθμό. 

5.—(1) Ανακριβής εμπορική περιγραφή είναι η εμπορική περιγραφή 
που είναι ανακριβής σε βαθμό που εξ αντικειμένου μπορεί να οδηγήσει 
σε παραπλάνηση. 

(2) Εμπορική περιγραφή η οποία, άνκαι δεν είναι ανακριβής, είναι 
όμως παραπλανητική, δηλαδή είναι πιθανόν να εκληφθεί ως ένδειξη 
ενός οποιουδήποτε από τα θέματα που καθορίζονται στο άρθρο 4 και ως 
τέτοια ένδειξη ήθελε είναι ανακριβής σε ουσιαστικό βαθμό, θεωρείται 
ως ανακριβής εμπορική περιγραφή. 

(3) Οτιδήποτε το οποίο, άνκαι δεν είναι εμπορική επιγραφής είναι 
όμως πιθανόν να εκληφθεί ως ένδειξη οποιουδήποτε από ταθέματα που 
καθορίζονται στο άρθρο 4, και σαν τέτοια ένδειξη ήθελε είναι ανακρι
βής σε βαθμό που εξ αντικειμένου μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση, 
θεωρείται ως ανακριβής εμπορική περιγραφή. 

(4) Ανακριβής ένδειξη, ή οτιδήποτε είναι πιθανόν να εκληφθεί ως 
ένδειξη η οποία ήθελε είναι ανακριβής, ότι οποιαδήποτε αγαθά συμμορ
φούνται με οποιοδήποτε πρότυπο που καθορίζεται ή αναγνωρίζεται από 
οποιοδήποτε πρόσωπο ή που προκύπτει από την έγκριση οποιουδήποτε 
προσώπου, θεωρείται ως ανακριβής εμπορική περιγραφή εφόσο δεν 
υπάρχει τέτοιο πρόσωπο ή τέτοιο πρότυπο που να έχει καθοριστεί, 
αναγνωριστεί ή προκύψει με τον πιο πάνω τρόπο. 

6.—(1) Πρόσωπο θεωρείται ότι επιθέτει εμπορική περιγραφή σε 
αγαθά αν — 

(α) επικολλήσει ή προσαρτήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο επι

σημάνει ή ενσωματώσει αυτή — 
(ι) στα ίδια τα αγαθά, ή 

(ιι) σ' οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στο οποίο ή πάνω 
στο οποίο ή μαζί με το οποίο προμηθεύονται τα αγαθά* 
ή 

(β) τοποθετήσει τα αγαθά μέσα, πάνω ή μαζί με οποιοδήποτε 
αντικείμενο στο οποίο έχει επικολληθεί, προσαρτηθεί, επι
σημανθεί ή ενσωματωθεί η εμπορική περιγραφή ή τοποθε
τήσει οποιοδήποτε τέτοιο αντικείμενο μαζί με τα αγαθά* ή 

(ϊ) χρησιμοποιήσει την εμπορική περιγραφή με οποιοδήποτε 
τρόπο που πιθανόν να εκληφθεί ότι αναφέρεται στα αγαθά. 

(2) Όταν προμηθεύονται αγαθά κατά παραγγελία στην οποία χρησι
μοποιείται εμπορική περιγραφή και οι περιστάσεις είναι τέτοιες ώστε να 
καθιστούν εύλογο το συμπέρασμα ότι τα αγαθά προμηθεύονται ως αγαθά 
ανταποκρινόμενα στην εμπορική αυτή περιγραφή, to πρόσωπο που 
προμηθεύει τα αγαθά θεωρείται ότι έχει επιθέσει την εμπορική αυτή 
περιγραφήστα αγαθά; 

7.—(1) Οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
όταν σε ορισμένη διαφήμιση χρησιμοποείται εμπορική περιγραφή ανα
φερόμενη σε κατηγορία αγαθών. 

Ανακριβής 
εμπορική 
περιγραφή. 

Επίθεση 
εμπορικής 
περιγραφής. 

Εμπορικές 
περιγραφές 
σε διαφη

μίσεις. 
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Προσφορά 
για προμήθεια. 

Απαγόρευση 
ανακριβών ή 
παραπλανητι

κών ενδείξεων 
για την τιμή 
αγαθών. 

(2) Η εμπορική περιγραφή εκλαμβάνεται ότι αφορά σε όλα τα αγαθά 
της κατηγορίας, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν ή όχι κατά το χρόνο 
που δημοσιεύεται η διαφήμιση — 

(α) για το σκοπό διαπίστωσης κατά πόσο έχει παραβιαστεί η 
απαγορευτική διάταξη της παραγράφου (α) του άρθρου 3 και 

(β) επίσης για το σκοπό διαπίστωσης κατά πόσο έχει παρα
βιαστεί η απαγορευτική διάταξη της παραγράφου (β) του 
άρθρου 3, όταν αγαθά της κατηγορίας προμηθεύονται, ή 
προσφέρονται για προμήθεια από πρόσωπο που δημοσιεύει ή 
εκθέτει τη διαφήμιση. 

(3) Για τη διαπίστωση για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου κατά 
πόσο οποιαδήποτε αγαθά ανήκουν σε ορισμένη κατηγορία στην οποία 
αφορά μια εμπορική περιγραφή που χρησιμοποιήθηκε σε διαφήμιση, 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η μορφή και το περιεχόμενο της 
διαφήμισης αλλά και ο χρόνος, τόπος, τρόπος και συχνότητα της δημοτ 
σίευσής της, καθώς και όλα τα λοιπά θέματα που καθιστούν πιθανόν ή 
απίθανον σε πρόσωπο στο οποίο προμηθεύονται τα αγαθά να σκεφθεί ότι 
αυτά ανήκουν στην κατηγορία στην οποία αφορά η εμπορική περιγραφή 
που χρησιμοποιήθηκε στη διαφήμιση. 

8. Πρόσωπο που εκθέτει ή κατέχει αγαθά για προμήθεια θεωρείται 
ότι προσφέρει αυτά για προμήθεια. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΔΗΛΏΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ 
Ή ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ . s , . 

9.—(1) Ουδέν πρόσωπο, όταν προσφέρεται να προμηθεύσει αγαθά 
οποιασδήποτε περιγραφής, παρέχει με οποιοδήποτε τρόπο — 

(α) οποιαδήποτε ανακριβή ένδειξη με την έννοια ότι η τιμή στην 
οποία προσφέρονται τα αγαθά είναι ίση ή χαμηλότερη γενικά 
ή χαμηλότερη κατά συγκεκριμένο ποσό από — 
(ι) την ενδεδειγμένη τιμή* 

(ιι) την τιμή στην οποία τα αγαθά ή αγαθά της αυτής 
περιγραφής επροσφέροντο από τον ίδιο προηγουμένως· 

(ιιι) την τιμή κόστους των προσφερόμενων αγαθών ή 
(ιν) την τιμή στην οποία παρόμοια αγαθά προσφέρονται σε 

άλλη περιοχή, ή 
(β) οποιαδήποτε ένδειξη που πιθανόν να εκληφθεί ως ένδειξη ότι 

τα αγαθά προσφέρονται σε τιμή χαμηλότερη από εκείνη στην 
οποία αυτά προσφέρονται στην πραγματικότητα. 

(2) Για του σκοπούς του παρόντος άρθρου — 
(α) ένδειξη ότι τα αγαθά επροσφέροντο προηγουμένως με ψηλό

τερη τιμή ή με συγκεκριμένη τιμή — 
(ι) θεωρείται ως ένδειξη ότι επροσφέροντο με την ανωτέρω 

τιμή από το πρόσωπο που παρέχει την ένδειξη, εκτός 
αν δηλώνεται ρητά ότι αυτά επροσφέροντο με την 
ανωτέρω τιμή από άλλους και ούτε προκύπτει ή υπο
νοείται ότι αυτά επροσφέροντο επίσης ή δυνατό να 
έχουν προσφερθεί στην τιμή αυτή και από το πρόσωπο 
τούτο* και 

(ιι) θεωρείται, εκτός αν γίνεται αντίθετη δήλωση, ως ένδει. 
ξη ότι αυτά επροσφέροντο σε περίοπτη θέση στην 
ανωτέρω τιμή μέσα στους τρεις προηγούμενους μήνες 
για συνεχή περίοδο όχι μικρότερη από ένα μήνα· 
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(β) ένδειξη για την ύπαρξη ενδεδειγμένης τιμής — 
(ι) θεωρείται, εκτός αν γίνεται αντίθετη δήλωση, ως ένδει

ξη ότι είναι τιμή που υπέδειξε ο κατασκευαστής ή ο 
παραγωγός· και 

(ιι) θεωρείται, εκτός αν γίνεται αντίθετη δήλωση, ως ένδει

ξη ότι είναι τιμή που υποδεικνύεται γενικά για λιανική 
προμήθεια στην περιοχή που προσφέρονται τα αγαθά

(γ) οτιδήποτε είναι πιθανόν να εκληφθεί ως ένδειξη για την 
ύπαρξη ενδεδειγμένης τιμής ή τιμής στην οποία επροσφέ

ροντο προηγουμένως αγαθά, θεωρείται ως τέτοια ένδειξη· 
(δ) πρόσωπο που διαφημίζει αγαθά ως διαθέσιμα για προμήθεια 

θεωρείται ότι προσφέρει αυτά για προμήθεια· και 
(ε) ως τιμή κόστους θεωρείται το ποσό που καταβάλλεται ή 

δαπανάται για ένα αγαθό κατά το στάδιο της παραγωγής ή 
κτήσης του. 

10. Ουδέν πρόσωπο κατά τη διεξαγωγή εμπορίου, επιχείρησης ή 
επαγγέλματος παρέχει με οποιοδήποτε τρόπο ανακριβή ένδειξη, άμεση ή 
έμμεση, ότι οποιαδήποτε αγαθά που προμηθεύει ή οποιεσδήποτε υπη

ρεσίες που παρέχει είναι του είδους που προμηθεύονται ή παρέχονται σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο. 

11.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων παντός ετέρου Νόμου, ουδέν 
πρόσωπο κατά τη διεξαγωγή εμπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλματος — 

(α) κάμνει δήλωση που γνωρίζει ότι είναι ανακριβής· ή 
(β) κάμνει απερίσκεπτα ανακριβή δήλωση, για οποιοδήποτε από 

τα ακόλουθα θέματα, δηλαδή — 
(ι) την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών, καταλυμάτων ή 

ευκολύνσεων κατά τη διεξαγωγή εμπορίου, επιχείρησης 
ή επαγγέλματος· 

(ιι) τη φύση οποιωνδήποτε υπηρεσιών, καταλυμάτων ή 
ευκολύνσεων που παρέχονται κατά τη διεξαγωγή εμπο

ρίου, επιχείρησης ή επαγγέλματος· 
(ιιι) το χρόνο ή τον τόπο στον οποίο ή τα πρόσωπα από τα 

οποία παρέχονται τοιουτοτρόπως οποιεσδήποτε υπηρε

σίες, καταλύματα, ή ευκολύνσεις, καθώς και προσόντα 
και ιδιότητες των προσώπων αυτών 

(ιν) την απ ' οποιοδήποτε πρόσωπο εξέταση, έγκριση ή 
αξιολόγηση οποιωνδήποτε υπηρεσιών, καταλυμάτων ή 
ευκολύνσεων παρεχομένων τοιουτοτρόπως· 

(ν) την τοποθεσία ή τις ανέσεις οποιωνδήποτε καταλυ

μάτων που παρέχονται τοιουτοτρόπως· ή 
(νι) τους όρους πληρωμής και γενικά την τιμή οποιων

δήποτε υπηρεσιών, καταλυμάτων ή ευκολύνσεων που 
παρέχονται τοιουτοτρόπως. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου — 
(α) οτιδήποτε, ανεξάρτητα αν αυτό αποτελεί ή όχι δήλωση για 

οποιοδήποτε από τα θέματα που καθορίζονται στο εδάφιο (1), 
το οποίο είναι πιθανόν να εκληφθεί ως τέτοια δήλωση 
αναφερόμενη σ* οποιοδήποτε από τα θέματα αυτά και η 
οποία ήθελε είναι ανακριβής, θεωρείται ως ανακριβής δή

λωση για το θέμα αυτό και 

Απαγόρευση 
ανακριβών 
παραστάσεων. 

Απαγόρευση 
ανακριβών ή 
παραπλανητι
κών δηλώσεων 
για υπηρεσίες. 
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(β) δήλωση που γίνεται αδιαφορώντας αν είναι αληθής ή ανα
κριβής θεωρείται ότι έγινε απερίσκεπτα, ανεξάρτητα αν το 
πρόσωπο που την έκαμε είχε ή όχι λόγους να πιστεύει ότι 
μπορούσε να είναι ανακριβής. 

(3) Αναφορικά με οποιεσδήποτε υπηρεσίες που αποτελούνται από ή 
περιλαμβάνουν την εφαρμογή κάποιας θεραπείας, ή διαδικασίας ή την 
εκτέλεση κάποιας επιδιόρθωσης, τα θέματα που καθορίζονται στο εδάφιο 
(1) θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν το αποτέλεσμα της θεραπείας, διαδι
κασίας ή επιδιόρθωσης. 

(4) Στο άρθρο αυτό «ανακριβής» σημαίνει ανακριβής σε βαθμό που 
εξ αντικειμένου μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση. 

Ένδειξη της 
χώρας κατα

σκευής κλπ. 
των αγαθών. 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
12.—(1) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (3) και των διατάξεων 

παντός ετέρου Νόμου, ουδέν πρόσωπο κατά τη διεξαγωγή εμπορίου, 
επιχείρησης ή επαγγέλματος — 

(α) εισάγει εντός της Δημοκρατίας οποιαδήποτε αγαθά τα οποία, 
κατά τη στιγμή της εισαγωγής τους, δεν είναι επισημασμένα 
ή συνοδευμένα με εμφανή και σαφή ένδειξη της χώρας 
κατασκευής ή παραγωγής τους· 

(β) προμηθεύει ή προσφέρεται να προμηθεύσει εντός της Δημο
κρατίας οποιαδήποτε αγαθά τα οποία δεν είναι επισημασμένα 
ή συνοδευμένα, με εμφανή και σαφή ένδειξη της χώρας 
κατασκευής ή παραγωγής τους· ή 

(γ) δημοσιεύει οποιαδήποτε διαφήμιση μέσω της οποίας παρέ
χεται η δυνατότητα σε πρόσωπα να προμηθευθούν απ' 
ευθείας αγαθά χωρίς προηγούμενη εξέταση τους, εκτός αν η 
διαφήμιση αυτή περιέχει σαφή ένδειξη της χώρας κατα
σκευής ή παραγωγής των εμπορευμάτων. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η χρησιμοποίηση 
ανακριβούς ένδειξης της χώρας κατασκευής ή παραγωγής των αγαθών 
θεωρείται ως έλλειψη τέτοιας ένδειξης. 

Χώρα κατα

σκευής ή 
παραγωγής. 

13.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα αγαθά θα 
θεωρούνται ότι έχουν κατασκευαστεί ή παραχθεί στη χώρα όπου είχαν 
υποστεί την τελευταία επεξεργασία ή κατεργασία που οδήγησε σε 
ουσιαστική μεταβολή τους. 

(2) Ο Υπουργός μπορεί, με διάταγμα που θα δημοσιευθεί στην 
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίσει — 

(α) αναφορικά με οποιοδήποτε είδος αγαθών ποια επεξεργασία ή 
κατεργασία θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 
ότι οδηγεί η όχι σε ουσιαστική μεταβολή

(β) αναφορικά με οποιοδήποτε είδος αγαθών των οποίων διάφορα 
μέρη κατασκευάζονται ή παράγονται σε διάφορες χώρες ή 
αγαθών τα οποία συναρμολογούνται σε χώρα διαφορετική 
από εκείνη στην οποία κατασκευάζονται ή παράγονται τα 
μέρη αυτών, σε ποια από τις χώρες αυτές θεωρούνται ότι 
έχουν κατασκευαστεί ή παραχθεί αυτά για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου. 
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ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

14.—(1) Όταν ο Υπουργός κρίνει απαραίτητο ή σκόπιμο, προς το 
συμφέρον των προσώπων στα οποία προμηθεύονται οποιαδήποτε αγαθά, 
ότι αυτά πρέπει να επισημαίνονται ή συνοδεύονται με οποιαδήποτε 
πληροφορία (άσχετα αν αυτή ισοδυναμεί ή περιέχει εμπορική περι
γραφή) ή οδηγία σχετική με τα αγαθά, ο Υπουργός μπορεί, με διάταγμα 
που θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, να 
επιβάλει απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι τα αγαθά έχουν επι
σημανθεί ή συνοδευθεί με τον πιο πάνω τρόπο, και να ρυθμίσει ή 
απαγορεύσει την προμήθεια αγαθών για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι 
απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις μπορούν να αφορούν στη μορφή και στον 
τρόπο με τον οποίο δίδεται η πληροφορία ή η οδηγία. 

(2) Όταν δυνάμει του παρόντος άρθρου, εκδόθηκε και είναι σε ισχύ 
διάταγμα αναφορικά με αγαθά οποιασδήποτε περιγραφής, ουδέν πρό
σωπο κατά τη διεξαγωγή εμπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλματος προμη
θεύει ή προσφέρεται να προμηθεύσει αγαθά της ίδιας περιγραφής κατά 
παράβαση του διατάγματος. 

(3) Διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να περιέχει 
διαφορετική πρόνοια για διαφορετικές περιστάσεις και μπορεί, στην 
περίπτωση αγαθών που προμηθεύονται υπό περιστάσεις όπου η πλη
ροφορία ή οδηγία που απαιτεί το διάταγμα δεν μπορεί να διαβιβασθεί 
παρά μόνο μετά την παράδοση, να απαιτεί όπως ολόκληρη ή μέρος 
αυτής εκτίθεται κοντά στα αγαθά. 

Διατάγματα 
για υποχρεω
τική σήμανση 
αγαθών. 

15.—(1) Όταν ο Υπουργός κρίνει απαραίτητο ή σκόπιμο, προς το 
συμφέρον των προσώπων στα οποία πρόκειται να προμηθευθούν οποια
δήποτε αγαθά ή να παρασχεθούν οποιεσδήποτε υπηρεσίες, καταλύματα ή 
ευκολύνσεις, ότι οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης αυτών πρέπει να 
περιέχει ή να αναφέρει οποιαδήποτε πληροφορία (άσχετα αν αυτή 
περιέχει ή ισοδυναμεί με εμπορική περιγραφή ή δήλωση αναφορικά με 
οποιοδήποτε από τα θέματα που καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 
11) σχετική με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, τα καταλύματα ή τις 
ευκολύνσεις, ο Υπουργός μπορεί, με διάταγμα που θα δημοσιευθεί στην 
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιβάλει την υποχρεωτική 
συμπερίληψη της πληροφορίας αυτής ή των μέσων με τα οποία αυτή 
μπορεί να εξασφαλισθεί, στις διαφημίσεις του είδους εκείνου που ήθελε 
καθορισθεί στο διάταγμα. 

(2) Διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να καθορίζει τον 
τύπο και τον τρόπο με τον οποίο οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ή 
ένδειξη συμπεριλαμβάνεται σε διαφημίσεις οποιουδήποτε είδους και 
μπορεί να περιέχει διαφορετική πρόνοια για διαφορετικές περιστάσεις. 

(3) Όταν δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδόθηκε και είναι σε ισχύ 
διάταγμα αναφορικά με τη διαφήμιση οποιωνδήποτε αγαθών, υπηρεσιών, 
καταλυμάτων ή ευκολύνσεων, ουδέν πρόσωπο δημοσιεύει κατά παρά
βαση του διατάγματος διαφήμιση τέτοιων αγαθών, υπηρεσιών, κατα
λυμάτων ή ευκολύνσεων προμηθευομένων ή παρεχομένων κατά τη 
διεξαγωγή εμπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλματος. 

Πληροφορίες 
που απαιτείται 
να περιέχονται 
στις διαφη

μίσεις. 

\ 
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Αδικήματα 
και ποινές. 

Ποινική 
ευθύνη 
αξιωματούχων 
νομικών 
προσώπων. 

Συνεργοί 
σε αδικήματα 
διαπραττόμενα 
στην αλλο

δαπή. 

Αδικήματα 
λόγω υπαιτιό

τητας άλλου 
προσώπου. 

Παραγραφή. 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙ? ° 
16.—(1) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να τηρήσει 

οποιαδτ)ποτε από τις διατάξεις:— 
(α) του άρθρου 3(1)' 
(β) του άρθρου 9(1)· 
(γ) του άρθρου 10· 
(δ) του άρθρου 11(1)' 
(ε) του άρθρου 12(1)· 

(στ) του άρθρου 14(2) ή 
(ζ) του άρθρου 15(3), 

τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, διαπράττει αδίκημα και 
υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις εφτακόσιες πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, ή και στις δυο αυτές 
ποινές* σε περίπτωση όμως δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση για 
χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δυο έτη, ή και στις δυο αυτές 
ποινές. 

(2) Επιπρόσθετα το εκδικάζον δικαστήριο έχει εξουσία να διατάξει 
την κατάσχεση των αγαθών ή των αντικειμένων με τα οποία ή σε σχέση 
με τα οποία έχει διαπραχθεί το αδίκημα. 

17; Όταν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, το οποίο έχει 
διαπραχθεί από νομικό πρόσωπο, αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με 
τη συγκατάθεση ή ανοχή, ή ότι οφείλεται σε αμέλεια, οποιουδήποτε 
διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου παρόμοιου 
αξιωματούχου του νομικού προσώπου, ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο εμφανιζόταν ότι ενεργεί με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, το 
πρόσωπο αυτό καθώς και το νομικό πρόσωπο είναι ένοχο του αδική
ματος τούτου και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται στις ποινές που 
προβλέπει ο παρών Νόμος για το συγκεκριμένο αδίκημα. 

18.—(1) Πρόσωπο το οποίο στ,ο έδαφος της Δημοκρατίας παρακινεί 
ή βοηθά στην τέλεση στο έδαφος άλλης χώρας πράξης σχετικής με 
αγαθά, η οποία αν ετελείτο στο έδαφος της Δημοκρατίας θα συνιστούσε 
παράβαση του άρθρου 3, είναι ένοχος αδικήματος εφόσον η σχετική 
ανακριβής εμπορική περιγραφή συνιστά ένδειξη, ή οτιδήποτε είναι 
πιθανόν να.εκληφθεί ως ένδειξη, ότι τα αγαθά ή τμήματα αυτών έχουν 
κατασκευασθείς παραχθεί, επεξεργασθεί ή επισκευασθεί στη Δημο
κρατία. ■=·.!.· :'.. 

(2) Πρόσωπο το οποίο ευρίσκεται ένοχο του αδικήματος που προ
βλέπει το εδάφιο (1) υπόκειται στις ίδιες ποινές που προβλέπει το εδάφιο 
(1) του άρθρου 16. 

19. Όταν η διάπραξη απ \ οποιοδήποτε πρόσωπο ενός αδικήματος 
που προβλέπει ο παρών Νόμος οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη ενός 
άλλου προσώπου, το άλλο αυτό πρόσωπο είναι ένοχος του αδικήματος 
και μπορεί δυνάμει . του παρόντος άρθρου να διωχθεί ποινικά και 
καταδικασθεί για το αδίκημα ανεξάρτητα αν ασκήθηκε, ή όχι ποινική 
δίωξη εναντίον του πρώτου αναφερόμενου προσώπου. 

20. Ποινική δίωξη για αδίκημα που προβλέπει ο παρών Νομός δεν 
μπορεί να χωρήσει μετά την πάροδο τριών ετών από τη διάπραξη του, 
αδικήματος ή ενός έτους από την ανακάλυψη του από την αρμόδια 
κατηγορούσα αρχή, οποιοδήποτε από αυτά ήθελε συμβεί νωρίτερα. 
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ΥΠΕΡΑΣΠΊΣΕΙς 
21.—(1) Σε ποινική διαδικασία για αδίκημα δυνάμει του παρόντος 

Νόμου αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο αν αποδείξει — 
(α) ότι η διάπραξη του αδικήματος οφειλόταν σε λάθος ή στο 

γεγονός ότι βασίσθηκε σε πληροφορίες που του παρασχέ

θηκαν, ή σε πράξη ή παράλειψη άλλου προσώπου, σε 
ατύχημα ή άλλη αιτία πέρα από τον έλεγχο του* και 

(β) ότι έλαβε κάθε λογική προφύλαξη και άσκησε κάθε επιμέλεια 
για να αποφευχθεί η διάπραξη του αδικήματος από τον ίδιο 
τον κατηγορούμενο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που 
τελεί κάτω από τον έλεγχο του. 

(2) Σε ποινική διαδικασία για αδίκημα κατά παράβαση του εδαφίου 
(1)(β) του άρθρου 3 αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο αν 
αποδείξει ότι δεν γνώριζε και δεν μπορούσε, καταβάλλοντος λογική 
επιμέλεια, να εξακριβώσει — 

(α) ότι τα αγαθά δεν ανταποκρίνονται προς την περιγραφή* ή 
(β). ότι η περιγραφή είχε επιτεθεί στα αγαθά. 

22. Σε ποινική διαδικασία για οποιοδήποτε από τα αδικήματα δυνά
μει του παρόντος Νόμου το οποίο διαπράττεται με τη δημοσίευση 
διαφήμισης, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο αν αποδείξει 
ότι είναι πρόσωπο που κατ' επάγγελμα δημοσιεύει ή διευθετεί τη 
δημοσίευση διαφημίσεων και ότι παρέλαβε τη διαφήμιση για δημο
σίευση μέσα στα πλαίσια της συνήθους άσκησης του επαγγέλματος του 
και ότι δε γνώριζε και ούτε είχε λόγο να υποπτεύεται ότι η δημοσίευση 
της θα συνιστούσε αδίκημα κατά τον παρόντα Νόμο. 

23. Σε ποινική διαδικασία για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου 
αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο αν αποδείξει ότι κατά τη 
διάπραξη του αδικήματος — 

(α) τελούσε σε υπαλληλική σχέση προς εργοδότη και 
(β) ενήργησε καλόπιστα υπακούοντας σε νόμιμες οδηγίες ή 

εντολές του εν λόγω εργοδότη. 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

24. Ο Υπουργός μπορεί, με γνωστοποίηση του δημοσιευόμενη στην 
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο 
πρόσωπο ή πρόσωπα για να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί 
στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 
διαταγμάτων ή Κανονισμών. 

25. Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία να προβαίνει σε 
αγορές αγαθών και να εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών, καταλυμάτων 
ή ευκολύνσεων ως ήθελε κρίνει σκόπιμο για τη διαπίστωση κατά πόσο 
παραβιάζονται ή όχι οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει 
αυτού εκδιδόμενων διαταγμάτων ή Κανονισμών. 

26.—(1) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία, κατά οποια
δήποτε εύλογη ώρα και επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητας 
του, εφόσο του ζητηθεί, να προβεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
ενέργειες, δηλαδή — 

(α) για σκοπούς διαπίστωσης κατά πόσο έχει διαπραχθεί ή όχι 
αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, να εισέρχεται σ' 
οποιαδήποτε υποστατικά και νά επιθεωρεί οποιαδήποτε 
αγαθά ή χώρους στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες, κατα
λύματα ή ευκολύνσεις· 

Υπεράσπιση 
λάθους, ατυ

χήματος κλπ. 

Καλόπιστη 
δημοσίευση 
διαφήμισης. 

Καλόπιστη 
ενέργεια ή 
πράξη υπαλ

λήλου. 

Εξουσιοδό

τηση λει

τουργών. 

Εξουσία για 
διενέργεια 
δοκιμαστικών 
αγορών κλπ. 

Εξουσία εισό

δου σε υπο

στατικά, 
επιθεώρησης 
και κατά

σχεσης αγα

θών ή 
εγγράφων. 



Ν. 5/87 30 

(β) αν έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι έχει διαπραχθεί 
αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, για σκοπούς διαπί

στωσης τέτοιου αδικήματος, να ζητήσει από οποιοδήποτε 
πρόσωπο που διεξάγει εμπόριο, επιχείρηση ή επάγγελμα, ή 
που εργοδοτείται σε σχέση με εμπόριο, επιχείρηση η επάγ

γελμα, να παρουσιάσει οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα που 
αφορούν το εμπόριο, την επιχείρηση ή το επάγγελμα και να 
πάρει αντίγραφα του βιβλίου ή του εγγράφου αυτού ή 
οποιασδήποτε καταχώρησης σ ' αυτά* 

(γ) αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, να κατάσχει και κατακρατήσει 
οποιαδήποτε αγαθά προς το σκοπό διαπίστωσης, κατόπιν 
δοκιμών ή άλλως πως, κατά πόσο έχει διαπραχθεί το 
αδίκημα* 

(δ) να κατάσχει και κατακρατήσει οποιαδήποτε αγαθά και 
έγγραφα τα οποία έχει λόγο να πιστεύει ότι μπορεί να 
χρειασθούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδι

κασία για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου* 
(ε) προς το σκοπό άσκησης των δυνάμει του παρόντος εδαφίου 

εξουσιών του για κατάσχεση αγαθών, αλλά, μόνο αν και στο 
βαθμό που είναι εύλογα αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
προσήκουσας τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων διαταγμάτων και Κανο

νισμών, να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει 
εξουσία να πράξει τούτο, να διαρρήξει οποιοδήποτε εμπο

ρευματοκιβώτιο ή να ανοίξει οποιαδήποτε μηχανή αυτόματης 
πώλησης και, αν το πρόσωπο αυτό δε συμμορφωθεί με την 
απαίτηση αυτή, να προβεί ο ίδιος στην ενέργεια αυτή. 

(2) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός που κατάσχει αγαθά ή έγγραφα 
κατά την άσκηση των εξουσιών του δυνάμει του παρόντος άρθρου, 
οφείλει να πληροφορεί σχετικά το πρόσωπο από το οποίο αυτά 
κατασχέθηκαν ή, στην περίπτωση αγαθών που κατάσχονται από μηχανή 
αυτόματης πώλησης, το πρόσωπο του οποίου το όνομα και η διεύθυνση 
αναγράφεται πάνω στη μηχανή ως ιδιοκτήτης ή αν δεν αναγράφεται 
όνομα και διεύθυνση, τον κάτοχο των υποστατικών στα όποια ευρί

σκεται η μηχανή ή στα οποία αυτή είναι προσαρτημένη. 

Κεφ. 155 (3) Τηρουμένων κατά τα λοιπά των σχετικών για την έκδοση και 
93 του 1972 εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων έρευνας διατάξεων της Ποινικής 
12 του 1975 Δικονομίας, επαρχιακός δικαστής με βάση ένορκη καταγγελία — 
41 του 1978 (α) αφού ικανοποιηθεί ότι υπάρχει βάσιμος λόγος να πιστεύει — 
44 του 1983. , , , , 

(ι) ρτ ι οποιαδήποτε αγαθά, βιβλία ή έγγραφα, τα οποία 
εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία δυνάμει του 
παρόντος άρθρου να επιθεωρηθεί, βρίσκονται σε οποια

δήποτε υποστατικά και ότι η επιθεώρηση τους είναι 
πιθανόν να αποκαλύψει αποδεικτικά στοιχεία για τη 
διάπραξη αδικήματος δυνάμει του.παρόντος Νόμου* ή 

(ιι) ότι έχει διαπραχθεί ή είναι εν τω πράττεσθαι ή πρό

κειται να διαπραχθεί αδίκημα δυνάμει του παρόντος 
Νόμου σε οποιαδήποτε υποστατικά* και 

(β) αφού ικανοποιηθεί επίσης — 
(ι) ότι η είσοδος στα υποστατικά έχει εμποδισθεί ή είναι 

πιθανόν να εμποδισθεί* ή 
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(u) ότι τα υποστατικά είναι κενά κατοχής ή ότι ο κάτοχος 
αυτών λείπει προσωρινά και ότι θα ματαιωνόταν ο 
σκοπός της εισόδου αν αναμένετο η επιστροφή του, 

μπορεί να εκδώσει δικαστικό ένταλμα που να επιτρέπει στον εξουσιο

δοτημένο λειτουργό να εισέλθει στα υποστατικά, ασκώντας και βία αν 
παραστεί ανάγκη. 

(4) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός που εισέρχεται σε υποστατικά 
δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να έχει μαζί του και άλλα πρόσωπα 
ή εξοπλισμό που αυτός θέλει θεωρήσει απαραίτητα* όταν εγκαταλείπει 
τα υποστατικά στα οποία έχει εισέλθει με ένταλμα δυνάμει του 
προηγούμενου εδαφίου, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός οφείλει, αν τα 
υποστατικά είναι κενά κατοχής ή αν ο κάτοχος αυτών λείπει προσωρινά, 
να τα εγκαταλείψει σε όποια ασφαλή κατάσταση τα βρήκε από την 
άποψη της έξωθεν παραβίασης τους. 

(5) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο αποκαλύψει σε άλλο πρόσωπο — 
(α) οποιαδήποτε πληροφορία την οποία απέκτησε σε υποστατικά 

στα οποία εισήλθε δυνάμει του παρόντος άρθρου και η οποία 
αφορά σε κατασκευαστική διαδικασία ή εμπορικό μυστικό· ή 

(β) οποιαδήποτε πληροφορία την οποία απέκτησε κατ ' εφαρμο

γή του παρόντος Νόμου, διαπράττει αδίκημα, εκτός αν η 
αποκάλυψη έγινε κατά ή για την εκπλήρωση από τον ίδιο ή 
απ ' οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο καθηκόντων δυνάμει του 
παρόντος Νόμου, και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης 
του, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 
δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
εφτακόσιες πενήντα λίρες, ή και στις δυο αυτές ποινές. 

(6) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δεν είναι δεόντως εξουσιο

δοτημένος λειτουργός, παριστάνει ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα δυνάμει 
του παρόντος άρθρου, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, 
υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δυο έτη ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή και στις δυο 
αυτές ποινές. 

(7) Καμιά διάταξη το\> παρόντος άρθρου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
υποχρεώνει οποιοδήποτε δικηγόρο να παρουσιάσει έγγραφο που πε

ριέχει προνομιούχα ανακοίνωση που έγινε από ή προς αυτόν υπό την 
ιδιότητα του αυτή ή ότι εξουσιοδοτεί την κατάσχεση τέτοιου εγγράφου 
που βρίσκεται στην κατοχή δικηγόρου. 

27.—(1) Πρόσωπο το Οποίο — Παρακώληση 
(α) εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό απο του μέν0υλει

να ενεργήσει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο· ή τουργού. 
(β) εσκεμμένα παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαί

τηση που του επιβάλλει δικαιωματικά ο εξουσιοδοτημένος 
λειτουργός δυνάμει του άρθρου 26* ή ' 

(γ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον πιο πάνω 
λειτουργό οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την 
οποία εύλογα θέλει ζητήσει ο λειτουργός προς το σκοπό 
εκπλήρωσης των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος 
Νόμου, , 

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλά

κιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες, ή και στις δυο αυτές 
ποινές. 
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Γνωστοποίηση 
δοκιμής και 
πρόθεσης για 
ποινική δίωξη. 

Αποζημίωση 
για ζημιές 
κλπ. αγαθών 
που κατά
σχονται δυ
νάμει του 
άρθρου 26. 

Απαγόρευση 
Εισαγωγής. 

82 του 1967 
57 του 1969 
4 του 1971 

45 του 1973 
12 του 1977. 

(2) Πρόσωπο το οποίο, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία από τις 
αναφερόμενες στο εδάφιο (1), προβαίνει εν γνώσει του σε ανακριβή 
δήλωση, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης 
του, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή 
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εφτακόσιες πενήντα λίρες, ή 
και στις δυο αυτές ποινές. 

(3) Καμιά διάταξη του παρόν ίος άρθρου δεν μπορεί να ερμηνευθεί 
ότι επιβάλλει σε πρόσωπο την υποχρέωση να απαντήσει σ' οποιαδήποτε 
ερώτηση ή να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία με την οποία θα 
μπορούσε να αυτοενοχοποιηθεί. 

28. Όταν αγαθά που κατάσχονται ή αγοράζονται από εξουσιοδο
τημένο λειτουργό σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο υποβάλλονται σε 
δοκιμή, τότε — 

(α) στην περίπτωση κατάσχεσης των αγαθών, ο εξουσιοδοτη
μένος λειτουργός οφείλει να πληροφορήσει το πρόσωπο που 
αναφέρεται στο άρθρο 26(2) για το αποτέλεσμα της δοκιμής 
το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει μέσα σε δέκα 
ημέρες από την ημέρα κατάσχεσης των αγαθών 

(β) στην περίπτωση αγοράς των αγαθών αν η δοκιμή οδηγεί 
στην ποινική δίωξη για αδίκημα δυνάμει του παρόντος 
Νόμου, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός οφείλει να πληροφο
ρήσει το πρόσωπο από το οποίο αγοράσθηκαν τα εμπορεύ
ματα, ή σε περίπτωση αγοράς αυτών από μηχανή αυτόματης 
πώλησης, το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 26(2) για 
το αποτέλεσμα της δοκιμής· 

και οφείλει επίσης, όταν ως αποτέλεσμα της δοκιμής ασκείται 
ποινική δίωξη εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, να επιτρέψει στο πρόσωπο τούτο να 
υποβάλει τα αγαθά σε δοκιμή για λογαριασμό του, εφόσο τούτο 
είναι εύλογα πρακτικό. 

29.—(1) Όταν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός, ασκώντας τις εξου
σίες του δυνάμει του άρθρου 26 κατάσχει και κατακρατήσει οποιαδήποτε 
αγαθά και ο ιδιοκτήτης αυτών υφίσταται ζημιά από την ενέργεια αυτή ή 
από το γεγονός ότι τα αγαθά κατά τη διάρκεια της κατακράτησης 
χάθηκαν, βλάφθηκαν ή χειροτέρευσαν, ο ιδιοκτήτης αυτών δικαιούται, 
εκτός αν καταδικαστεί για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου 
αναφορικά με τα αγαθά, σε αποζημίωση για τη ζημία την οποία υπέστη. 

(2) Κάθε αμφισβητούμενο ζήτημα αναφορικά με το δικαίωμα ή το 
ποσό της πληρωτέας δυνάμει του παρόντος άρθρου αποζημίωσης κρίνε
ται από το αρμόδιο δικαστήριο. 

ΠΟΙΚΙΛΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
30.—(1) Αγαθά στα οποία έχει επιτεθεί εκτός της Δημοκρατίας 

οποιαδήποτε ανακριβής εμπορική περιγραφή απαγορεύεται να εισαχθούν 
εντός της Δημοκρατίας, εκτός αν αυτά εισάγονται για ιδιωτική ή 
οικιακή χρήση του προσώπου που'τα εισάγει: 

(2) Όταν αγαθά των οποίων η εισαγωγή απαγορεύεται δυνάμει του 
εδαφίου (1) ή του εδαφίου 1(α) του άρθρου 12 εισαχθούν εντός της 
Δημοκρατίας, αυτά υπόκεινται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου 
(6), σε κατάσχεση και δήμευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου. 
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(3) Όταν η εμπορική περιγραφή που έχει επιτεθεί εκτός της 
Δημοκρατίας σε αγαθά αφορά η εκλαμβάνεται ότι αφορά στο όνομα 
οποιουδήποτε κατασκευαστή, προμηθευτή ή εμπόρου ή σ' οποιοδήποτε 
εμπορικό σήμα και ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων, κατόπιν 
παραστάσεων που γίνονται προς αυτόν απ' οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο, ικανοποιείται ότι η χρήση του ονόματος ή του εμπορικού 
σήματος είναι ανακριβής, οποιοσδήποτε τελωνειακός λειτουργός μπορεί 
να ζητήσει από τον εισαγωγέα των εμπορευμάτων, ή τον πράκτορα 
αυτού, να παρουσιάσει οποιαδήποτε στην κατοχή του έγγραφα σχετικά 
με τα αγαθά και να δώσει πληροφορίες για το όνομα και τη διεύθυνση 
του προσώπου που έχει αποστείλει στη Δημοκρατία τα αγαθά, καθώς και 
του προσώπου προς το οποίο έχουν αποσταλεί στη Δημοκρατία τα 
αγαθά. 

(4) Ο εισαγωγέας ή ο πράκτορας αυτού ο οποίος παραλείπει, εντός 
δεκατεσσάρων ημερών από της υποβολής του αιτήματος, να συμμορ
φωθεί προς απαίτηση τελωνειακού λειτουργού γενομένη δυνάμει του 
εδαφίου (3), διαπράττει αδίκημα και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης 
του, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες λίρες ή και τις δυο 
αυτές ποινές. 

(5) Πληροφορίες που λαμβάνονται από τον εισαγωγέα των αγαθών ή 
τον πράκτορα του δυνάμει του εδαφίου (3) ή απ' οποιαδήποτε άλλη 
πηγή, μπορούν να γνωστοποιούνται από το Διευθυντή του Τμήματος 
Τελωνείων σ' οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου το όνομα ή το 
εμπορικό σήμα φέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε ή παραβιάσθηκε. 

(6) Όταν η εισαγωγή οποιωνδήποτε αγαθών εντός της Δημοκρατίας 
απαγορεύεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός, αφού — 

(α) λάβει από τον εισαγωγέα αυτών απόδειξη της χώρας κατα
σκευής ή παραγωγής των αγαθών και 

(β) ικανοποιηθεί ότι τα αγαθά μπορούν να επισημανθούν κατά 
τρόπο ώστε να συνάδουν με τις απαιτήσεις του παρόντος 
Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων διαταγμάτων ή 
κανονισμών, 

μπορεί, μέσα στο χρονικό διάστημα που θα ορίσει, να επιτρέψει στον 
εισαγωγέα των αγαθών να τα επισημάνει κατά τρόπο ώστε να συνάδουν 
προς τις απαιτήσεις αυτές, οπότε και θα μπορούν αυτά να εισαχθούν 
εντός της Δημοκρατίας. 

31.—(1) Οποιοδήποτε τιμολόγιο ή άλλο έγγραφο το οποίο έχει 
υποβάλει ή χρησιμοποιήσει ο εισαγωγέας ή άλλο πρόσωπο για την 
εισαγωγή αγαθών σε σχέση με τα οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη για 
αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, μπορεί να προσάγεται ως μαρτυ
ρική απόδειξη σ' οποιαδήποτε ποινική διαδικασία χωρίς να καλείται το 
πρόσωπο που έχει καταρτίσει ή υπογράψει αυτό. 

(2) Όταν, σ' οποιαδήποτε ποινική δίωξη για αδίκημα δυνάμει του 
παρόντος Νόμου, η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του εγγεγραμμένου 
χρήστη εμπορικού σήματος τίθεται ως επίδικο ζήτημα, το βάρος 
απόδειξης της συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη ή του εγγεγραμμένου 
χρήστη φέρει ο κατηγορούμενος. 

32.—(1) Το γεγονός ότι εμπορική περιγραφή αποτελεί εμπορικό 
σήμα, ή μέρος εμπορικού σήματος, ως τούτο ορίζεται στον περί 
Εμπορικών Σημάτων Νόμο, δεν την εμποδίζει όταν επιτεθεί σε αγαθά 
από του να είναι ανακριβής εμπορική περιγραφή, εκτός αν πληρούνται 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις, δηλαδή — 

(α) ότι αυτή θα μπορούσε να έχει επιτεθεί νόμιμα στα αγαθά αν 
δεν είχε τεθεί σε ισχύ ο παρών Νόμος· και 

Κανόνες ως 
προς την 
απόδειξη. 

Εμπορικά 
σήματα που 
περιέχουν 
εμπορικές 
περιγραφές. 
Κεφ. 268 
63 του 1962 
69 του 1971. 
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Διαφύλαξη 
συμβατικών 
υποχρεώσεων. 

Επιφυλάξεις. 

Κανονισμοί. 

Έναρξη 
ισχύος και 
καταργήσεις. 

Κεφ. 265. 

(β) ότι κατά την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου το 
εμπορικό σήμα είτε είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του περί 
Εμπορικών Σημάτων Νόμου είτε χρησιμοποιείται προς ένδει
ξη εμπορικής σχέσης μεταξύ των εμπορευμάτων αυτών και 
του ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος· και 

(γ) ότι το εμπορικό σήμα, με τον τρόπο που έχει επιτεθεί, 
χρησιμοποιείται προς ένδειξη της εν λόγω σχέσης μεταξύ 
των αγαθών και του ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος ή του 
προσώπου που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του άρθρου 29 του 
περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου ως εγγεγραμμένος χρήστης 
του εμπορικού σήματος* και 

(δ) ότι το πρόσωπο που είναι ο ιδιοκτήτης του εμπορικού 
σήματος είναι το ίδιο πρόσωπο, ή ο νόμιμος διάδοχος αυτού, 
που ήταν ιδιοκτήτης κατά την ημέρα έναρξης ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

33. Η σύμβαση για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, 
καταλυμάτων ή ευκολύνσεων δεν καθίσταται άκυρη ή ανίσχυρη εξ
αναγκασμού για μόνο το λόγο ότι παραβιάζεται οποιαδήποτε διάταξη 
του παρόντοςΝόμου. 

34.—(1) Ο παρών Νόμος δεν απαλλάσσει πρόσωπο από οποιαδήποτε 
αγωγή ή άλλη δικαστική διαδικασία που θα μπορούσε να κινηθεί 
εναντίον αυτού, αν δεν υπήρχαν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

(2) Καμιά διάταξη του παρόντος Νόμου δεν παρέχει δικαίωμα σ' 
οποιοδήποτε πρόσωπο να αρνηθεί να προβεί σε πλήρη αποκάλυψη ή να 
απαντήσει σ' οποιαδήποτε ερώτηση ή ερωτηματολόγιο στα πλαίσια 
οποιασδήποτε αγωγής, αλλά η αποκάλυψη ή απάντηση αυτή σε καμιά 
περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή ως μαρτυρική απόδειξη εναντίον αυτού 
στα πλαίσια οποιασδήποτε ποινικής δίωξης για αδίκημα δυνάμει του 
παρόντος Νόμου. 

35.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανο
νισμούς για την καλύτερη εφαρμογή γενικά των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Άρθρου 
πρέπει να κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν εντός 
τριάκοντα ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή με απόφαση της δεν 
τροποποιήσει ή ακυρώσει αυτούς ολικώς η μερικώς, τότε αυτοί αμέσως 
μετά την πάροδον της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην 
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ, εφόσον δεν 
ορίζεται άλλως σ' αυτούς, από την ημέρα της δημοσίευσης τους. Σε 
περίπτωση τροποποίησης τους ολικώς ή μερικώς από τη Βουλή, αυτοί 
θα δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως έχουν 
τροποποιηθεί και θα τίθενται σε ισχύ, αν δεν ορίζεται άλλως σ* αυτούς, 
από την ημέρα της δημοσίευσης τους. 

36.—(1) Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από ημερομηνία που 
καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση του που δημο
σιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(2) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου 
καταργείται ο περί Σημάτων Εμπορευμάτων Νόμος. 


