
Ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Πνευματικής
Ιδιοκτησίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 31(I) του 2002  
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ  
ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 
 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο— 

  (α) "Κανονισμός 3295/94/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 περί μέτρων 
απαγόρευσης της ελεύθερης κυκλοφορίας της εξαγωγής, της επανεξαγωγής και της 
υπαγωγής υπό καθεστώς αναστολής των εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και 
των αναπαραχθέντων χωρίς άδεια (πειρατικών)" (EE L 341 της 30/12/1994, σ. 0008),

  (β) "Κανονισμός 1367/95/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 1995 για καθορισμό των 
διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού 3295/94/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων 
απαγόρευσης της ελεύθερης κυκλοφορίας, της εξαγωγής, της επανεξαγωγής και της 
υπαγωγής υπό καθεστώς αναστολής των εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και 
των αναπαραχθέντων χωρίς άδεια (πειρατικών)" (EE L 133 της 17/ 06/1995, σ. 0002),

  (γ) "Κανονισμός 241/1999/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 1999 για 
τροποποίηση του Κανονισμού 3295/94/ΕΚ περί μέτρων απαγόρευσης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, της εξαγωγής, της επανεξαγωγής και της υπαγωγής υπό καθεστώς 
αναστολής των εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και των αναπαραχθέντων 
χωρίς άδεια (πειρατικών)" (EE L 027 της 02/02/1999, σ. 0001), 

  (δ) "Κανονισμός 2549/1999/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 1999 την 
τροποποίηση του Κανονισμού 1367/95/ΕΚ για τον καθορισμό διατάξεων εφαρμογής 
του Κανονισμού 3295/94/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων απαγόρευσης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, της  εξαγωγής, της επανεξαγωγής και της υπαγωγής υπό καθεστώς 
αναστολής το)ν εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και των αναπαραχθέντων
χωρίς άδεια (πειρατικών)" ( E E  L 308 της 3.12.19.99, σ. 00161. 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που 
Παραβιάζουν Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2002. 

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— 

  
"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων  

"δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας" σημαίνει — 
59 του 1976  

63 του 1977  

18(Ι) του 1993 

54(Ι) του 1999 

12(Ι) του 2001. 

 (α) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δυνάμει των περί του Δικαιώματος 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμων του 1976 έως 2001, συμπεριλαμβανομένων 
συγγενικών δικαιωμάτων· 
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(β) δικαιώματα σε εμπορικά σήματα και κάθε στοιχείο σήματος, όπως οποιοδήποτε 
σύμβολο, ένδειξη ή επινόημα, συμπεριλαμβανομένων λέξεων, εμπορικών επωνυμιών, 
γραμμάτων, αριθμών, επικεφαλίδων, υπογραφών ετικετών, επιγραφών λογοτύπων, 
αυτοκόλλητων, ενημερωτικών δελτίων, οδηγιών χρήσης εγγράφων εγγύησης, 
εμβληματικών στοιχείων ή συνδυασμών χρωμάτων ή συνδυασμών αυτών, που 
χρησιμοποιούνται από κατασκευαστή ή έμπορο προς αναγνώριση των εμπορευμάτων 
του και διαφοροποίησή τους από αυτά, που κατασκευάζονται ή πωλούνται από 
άλλους· 

 

(γ) ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις, με τις οποίες αναγνωρίζεται η 
προέλευση εμπορεύματος ως προερχόμενο από έδαφος κράτους ή περιοχή ή 
τοποθεσία, όπου η δεδομένη ποιοτική φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του 
εμπορεύματος αποδίδεται ουσιαστικά στη γεωγραφική του προέλευση· 

 

(δ) δικαιώματα σε βιομηχανικά σχέδια· 
 

(ε) δικαιώματα σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα οποία τίθενται για οποιαδήποτε 
εφεύρεση, είτε αυτή αφορά προϊόντα ή επεξεργασίες σε όλους τους τομείς της 
τεχνολογίας, νοουμένου ότι αυτά είναι νέα, εμπεριέχουν ένα εφευρετικό βήμα και 
είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των 
συμπληρωματικών πιστοποιητικών προστασίας φαρμάκων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, όπως αυτά καθορίζονται στους περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμους 
του 1998 έως 2000· 

16(Ι) του 1998  

21(Ι) του 1999 

 153(Ι) του 2000. 

(στ) δικαιώματα σε τοπογραφίες ενσωματωμένων κυκλωμάτων, όπως 
προστατευόμενη τοπογραφία ή ενσωματωμένο κύκλωμα, στο οποίο ενσωματώνεται 
προστατευόμενη τοπογραφία- 

 

(ζ) δικαιώματα σε απόρρητες πληροφορίες, όπως εμπορικά μυστικά και άλλες 
επιχειρηματικές εμπιστευτικές πληροφορίες- 

 

"δικαστήριο" σημαίνει το αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο· 
 

"εγγεγραμμένος δικαιούχος χρήσης" σημαίνει πρόσωπο, το οποίο είναι εκάστοτε 
εγγεγραμμένο υπό την εν λόγω ιδιότητα στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων δυνάμει του 
άρθρου 29 του περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου- 

Κεφ. 268. 

 63 του 1962  

69 του 1971  

206 του 1990 

176(Ι) του 2000. 

"εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα" σημαίνει οποιοδήποτε εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα στο 
Μητρώο Εμπορικών Σημάτων ή σήμα, που κρίνεται ότι είναι δυνατό να εγγραφεί δυνάμει του 
περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου ή δυνάμει οποιασδήποτε διεθνούς συνθήκης, η οποία 
δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία· 

Κεφ. 268.  

63 του 1962  

69 του 1971  

206 του 1990 

176(Ι) του 2000. 

"εισαγωγή" σημαίνει τη διά θαλάσσης ή αέρος μεταφορά εμπορευμάτων στο έδαφος της 
Δημοκρατίας από το εξωτερικό- 
ύθερες ζώνες" σημαίνει τις ζώνες, που καθορίζονται από τον περί 

69 του 1975. 
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Ελευθέρων Ζωνών Νόμο του 1975· 

175 του 1989. "ελεύθερες λιμενικές περιοχές" σημαίνει τις περιοχές, που καθορίζονται από τον περί 
Ελευθέρων Λιμενικών Περιοχών Νόμο του 1989· 

"εμπορεύματα, που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας" σημαίνει— 

Κεφ. 268.  

63 του 1962 

 69 του 1971  

206 του 1990  

176(Ι) του 2000. 

(α) Εμπορεύματα παραποίησης ή απομίμησης, που παραβιάζουν το αποκλειστικό δικαίωμα 
πάνω στο εμπορικό σήμα του ιδιοκτήτη ή του εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης 
εμπορικού σήματος δυνάμει του περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου. Ειδικότερα— 

 (i) Τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους, που 
φέρουν, χωρίς άδεια, εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα, το οποίο είναι το ίδιο με 
εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα, που έχει δεόντως καταχωρισθεί δυνάμει του 
περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου για τους ίδιους τύπους εμπορευμάτων ή που 
δεν μπορεί να διαχωριστεί ως προς τα βασικά του στοιχεία από το εν λόγω 
εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα και, το οποίο, ως εκ τούτου, παραβιάζει τα 
δικαιώματα του κατόχου του εν λόγω σήματος· 

Κεφ.268.  

63 του 1962  

69 του 1971  

206 του 1990  

176(I) του 2000. 

 

  (ii) κάθε στοιχείο σήματος, όπως λογότυπος, ετικέτα, αυτοκόλλητο, 
ενημερωτικό δελτίο, οδηγίες χρήσης, έγγραφο εγγύησης, ακόμη και εάν 
παρουσιάζεται χωριστά, εφόσον βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με τα 
εμπορεύματα, που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i)· 

  

(iii) οι συσκευασίες, οι οποίες περιέχουν σήματα εμπορευμάτων παραποίησης 
ή απομίμησης, που παρουσιάζονται χωριστά, εφόσον βρίσκονται στην ίδια 
κατάσταση με τα εμπορεύματα, που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i)· 

Κεφ.268. 

63 του 1962  

69 του 1971  

206 του 1990  

176(I) του 2000. 

(β) πειρατικά εμπορεύματα, ήτοι, τα εμπορεύματα, που είναι ή που περιέχουν αντίγραφα, 
τα οποία έχουν κατασκευαστεί ή αναπαραχθεί χωρίς τη συναίνεση του κατόχου του 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή του κατόχου δικαιώματος σε εγγεγραμμένο στο 
μητρώο σχέδιο ή πρότυπο στο μητρώο εμπορικών σημάτων δυνάμει του περί Εμπορικών 
Σημάτων Νόμου ή του κατόχου δικαιώματος σε οποιαδήποτε άλλη πνευματική ιδιοκτησία, 
που προστατεύεται στη Δημοκρατία με βάση τους σχετικούς νόμους ή του προσώπου, στο 
οποίο έχει δοθεί η δέουσα άδεια από τον κάτοχο στη χώρα παραγωγής, όταν η παραγωγή 
των αντιγράφων συνιστά παραβίαση του σχετικού δικαιώματος· 

16(I) του 1998  

21(I) του 1999  

153(I) του 2000. 

(γ) εμπορεύματα, που παραβιάζουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προϊόντος ή συμπληρωματικό 
πιστοποιητικό προστασίας δυνάμει των περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμων του 1998 
έως 2000· 

 (δ) κάθε καλούπι ή μήτρα, που προορίζεται ή έχει προσαρμοστεί ειδικά για την κατασκευή 
παραποιημένου σήματος ή απομίμησης σήματος ή εμπορεύματος, που φέρει τέτοιο σήμα 
για την κατασκευή εμπορεύματος, που παραβιάζει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικό 
ή για την κατασκευή πειρατικού εμπορεύματος, εφόσον η χρησιμοποίηση του καλουπιού ή 
της μήτρας παραβιάζει 
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τα δικαιώματα του δικαιούχου· 

 

"εξαγωγή" σημαίνει τη διά θαλάσσης ή αέρος μεταφορά εμπορευμάτων εκτός του 
εδάφους της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης· 

 

"ιδιοκτήτης εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος" σημαίνει το πρόσωπο, που, εγγράφεται 
ως ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εμπορικών 
Σημάτων Νόμου, συμπεριλαμβάνει δε, ιδιώτη, εταιρεία ή σύνδεσμο, που ενεργεί ως 
αντιπρόσωπος του προσώπου, που είναι εγγεγραμμένο ως ιδιοκτήτης· 

Κεφ. 268 

63 του 1962  

69 του 1971  

206 του 1990 

176(Ι) του 2000. 

 "κάτοχος δικαιώματος" σημαίνει —  

 (α) Τον ιδιοκτήτη εγγεγραμμένου εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος, διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο εγγεγραμμένο 
δικαιούχο χρήσης εμπορικού σήματος ή αδειούχο χρήσης διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού δυνάμει των εκάστοτε σε ισχύ σχετικών νόμων· 

 

 (β) τον κάτοχο δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας δυνάμει των περί του 
Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμων του 1976 έως 2001· 

59 του 1976  

63 του 1977  

18(Ι) του 1993 

54(Ι) του 1999 

12(Ι) του 2001. 
 (γ) τον κάτοχο ή αδειούχο οποιασδήποτε άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας·  

 (δ) τον κάτοχο συγγενικού δικαιώματος, ήτοι τον αρχικό ιδιοκτήτη συγγενικού 
δικαιώματος ή τους διαδόχους του συμπεριλαμβανομένων των κατόχων 
αποκλειστικών αδειών· 

 

 (ε) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο να κατέχει ή χρησιμοποιεί 
τα εν λόγω δικαιώματα. 

 

"πιστοποιητικό" σημαίνει το πιστοποιητικό προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας, που προβλέπεται στους περί Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας Νόμους του 1998 έως 2000· 

16(Ι) του 1998  

21(Ι) του 1999  

153(Ι) του 2000. 

"συγγενικά δικαιώματα" σημαίνει τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, που 
απολαμβάνονται από εκτελεστές, παραγωγούς φωνογραμμάτων, ραδιοφωνικούς 
οργανισμούς και εκδότες· 

 

"τελωνειακοί νόμοι" σημαίνει την εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία τελωνειακή 
νομοθεσία· 

 

"Τμήμα Τελωνείων" σημαίνει το Τμήμα, που είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για την 
εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας· 

 

"Τελωνειακός Λειτουργός" σημαίνει πρόσωπο εντεταλμένο από το Διευθυντή δυνάμει 
της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νομοθεσίας· 

 

"τελωνισμός εμπορευμάτων" σημαίνει την κατάθεση διασάφησης μαζί με τα αναγκαία 
έγγραφα, τα οποία καθορίζονται από την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία, την 
καταβολή των τελωνειακών δασμών και φόρων, που αναλογούν στα εμπορεύματα και την 
απομάκρυνσή τους από τον τελωνειακό έλεγχο και συμπεριλαμβάνει την εισαγωγή, 
εξαγωγή, επανεξαγωγή και διαμετακόμιση εμπορευμάτων, καθώς και την υπαγωγή τους σε 
καθεστώς αναστολής ή την τοποθέτηση τους σε ελεύθερες ζώνες ή σε ελεύθερες  
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λιμενικές περιοχές· 

Απαγόρευση 

τελωνισμού. 
"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών. 

3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, απαγορεύεται ο τελωνισμός 
εμπορευμάτων, που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν αυτά 
εισάγονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών για ιδιωτική χρήση εντός των όρων, που 
έχουν τεθεί για τη χορήγηση τελωνειακής ατέλειας, όπως καθορίζεται στην εκάστοτε σε ισχύ 
τελωνειακή νομοθεσία: 

 Νοείται ότι, εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εμπορεύματα, τα οποία— 

 (α) Φέρουν σήμα κατασκευής ή εμπορικό σήμα με τη συναίνεση του δικαιούχου του σήματος 
ή προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικό ή δικαίωμα δημιουργού ή 
συγγενικό δικαίωμα ή δικαίωμα επί σχεδίου ή προτύπου και, τα οποία έχουν μεν 
κατασκευαστεί με τη συναίνεση του κατόχου του δικαιώματος, αλλά χωρίς τη συναίνεσή του:

  (i) Αποτελούν αντικείμενο διασάφησης για να τελωνισθούν ή 
  (ii) ανακαλύπτονται κατά την άσκηση ελέγχου επί εμπορευμάτων, που υπάγονται 

σε καθεστώς αναστολής ή κατά την τοποθέτησή τους σε ελεύθερες ζώνες ή 
ελεύθερες λιμενικές περιοχές ή ελεύθερες αποθήκες· 

 (β) αναφέρονται στην παράγραφο (α), και έχουν κατασκευαστεί ή φέρουν το σήμα υπό όρους 
άλλους από εκείνους, που είχαν συμφωνηθεί με τον κάτοχο του δικαιώματος. 

 (2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εμπορεύματα, των οποίων ο 
τελωνισμός απαγορεύεται δυνάμει του εδαφίου (1), υπόκεινται σε δήμευση, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νομοθεσίας. 

 (3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας— 
 (α) Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του ενέχεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στον 

τελωνισμό εμπορευμάτων, που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε 
χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε 
φυλάκιση, η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές και, 
σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική 
ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση, η οποία δεν 
υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές· 

 (β) πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου κάτω από 
περιστάσεις, οι οποίες αποκλείουν την ενοχή του δυνάμει της παραγράφου (α), 
διαπράττει αδίκημα και υπόκειται σε χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει τις 
χίλιες λίρες· 

 (4) Το Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου διεξάγεται οποιαδήποτε διαδικασία αναφορικά με 
ποινικά αδικήματα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, δύναται, ανεξάρτητα αν ο 
αναφερόμενος ως παραβάτης καταδικαστεί ή όχι, να διατάξει, όπως όλα τα εμπορεύματα, τα 
οποία, κατά την κρίση του, ενέχουν προσβολή του υφιστάμενου δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας, καταστραφούν ή τύχουν οποιασδήποτε άλλης μεταχείρισης, όπως τούτο κρίνει 
σκόπιμο, καθώς και για οποιαδήποτε έξοδα, που τυχόν προκύψουν. 
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(5) Η εξουσία που παρέχεται στο Διευθυντή για συμβιβασμό αδικημάτων, δυνάμει της 
εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νομοθεσίας, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, σε 
σχέση με ποινικά αδικήματα, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο. 

 

 

 

 

 

 

Αίτηση από 

κάτοχο 

δικαιώματος. 

4. Ο κάτοχος δικαιώματος δύναται να υποβάλει γραπτή αίτηση παρέμβασης στο Τμήμα 
Τελωνείων όταν εμπορεύματα, για τα οποία προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι παραβιάζουν 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο τελωνισμού, 
ζητώντας όπως το Τμήμα Τελωνείων αναστείλει τον τελωνισμό των εμπορευμάτων αυτών. 

 

 

Όροι υποβολής 

 αίτησης. 5.—(1) Η αίτηση παρέμβασης πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς σύμφωνα με τον τύπο 
και τη μορφή, που ο Διευθυντής καθορίζει με γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να συνοδεύεται από— 

 (α) Επαρκή απόδειξη ύπαρξης έγκυρου δικαιώματος:  

  Νοείται ότι, επαρκής απόδειξη έγκυρου δικαιώματος αποτελεί—  

  (i) Σε περίπτωση, που η αίτηση υποβάλλεται από κάτοχο δικαιώματος για 
δικαίωμα, που αποτελεί αντικείμενο καταχώρησης ή κατάθεσης, το 
αποδεικτικό καταχώρησης ή κατάθεσης από το αρμόδιο γραφείο, ενώ για 
δικαίωμα του δημιουργού ή συγγενικό δικαίωμα, ή δικαίωμα επί μη 
καταχωρηθέντων ή μη κατατεθέντων σχεδίων και προτύπων κάθε 
αποδεικτικό, που πιστοποιεί την ιδιότητα του δημιουργού ή του αρχικού 
κατόχου δικαιώματος· 

 

  (ii) σε περίπτωση, που η αίτηση υποβάλλεται από κάθε άλλο πρόσωπο, 
που είναι εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, εκτός από τα αποδεικτικά, που αναφέρονται στην 
υποπαράγραφο (i), ο τίτλος, δυνάμει του οποίου το πρόσωπο αυτό 
εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το δικαίωμα· 

 

  (iii) σε περίπτωση, που η αίτηση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο του 
κατόχου δικαιώματος ή κάθε άλλου προσώπου, που είναι 
εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
εκτός από τα αποδεικτικά, που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και 
(ii), το αποδεικτικό νομιμοποίησής του ως αντιπροσώπου· 

 

 (β) τα στοιχεία, που καταδεικνύουν εκ πρώτης όψεως ότι τέτοιο δικαίωμα έχει 
παραβιαστεί· 

 

 (γ) πλήρη περιγραφή των εμπορευμάτων αναφορικά με το δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, μαζί με δείγμα, όπου αυτό είναι δυνατόν ή φωτογραφικά αντίγραφα ή 
άλλη παρόμοια εκτύπωσή τους· 

 

 (δ) όνομα, πλήρη εμπορική διεύθυνση και εθνικότητα του κατόχου δικαιώματος και, 
εάν είναι συνεταιρισμός, την εθνικότητα του κάθε συνεταίρου, εάν είναι σύνδεσμος 
ή εταιρεία, το κράτος, εντός του οποίου συστάθηκε· 

 

 (ε) τον τόπο κατασκευής των γνήσιων εμπορευμάτων και τα στοιχεία ταυτότητας 
του κατασκευαστή· 

 

(2) Σε περίπτωση εμπορευμάτων, για τα οποία προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι πρόκειται 
για πειρατικά εμπορεύματα ή εμπορεύματα, που παραβιάζουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η 
αίτηση πρέπει ιδίως να περιλαμβάνει, όπου είναι 
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 δυνατό— 
  (α) Το όνομα και την εμπορική διεύθυνση του εισαγωγέα, του παραλήπτη, του 

εξαγωγέα ή του κατόχου των εμπορευμάτων· 
  (β) επαρκή περιγραφή των εμπορευμάτων, του φορτίου ή των δεμάτων, που να τα 

κάνει ευκρινώς αναγνωρίσιμα από το Τμήμα Τελωνείων 
  (γ) τη χώρα προέλευσης των εμπορευμάτων 

  (δ) το όνομα και την κύρια εμπορική διεύθυνση κάθε αλλοδαπού προσώπου ή 
εμπορικής οντότητας, που ενέχεται στην κατασκευή και στη διανομή των 
εμπορευμάτων 

  (ε) το μέσο μεταφοράς και την ταυτότητα του μεταφορέα των εμπορευμάτων 

  (στ) τον τόπο όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα ή τον προβλεπόμενο προορισμό τους· 

  (ζ) την αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης ή αναχώρησης των εμπορευμάτων 

Χρονικό διάστημα.  (η) τη δασμολογική ταξινόμηση των εμπορευμάτων, όπου αυτή είναι γνωστή. 

6.—(1) Αίτηση, που υποβάλλεται, δυνάμει του άρθρου 4, πρέπει να προσδιορίζει το 
χρονικό διάστημα της αιτούμενης παρέμβασης από το Τμήμα Τελωνείων, με ανώτατο όριο, 
το ένα έτος. 

Απόφαση Τμήματος 

Τελωνείων. 
(2) Η περίοδος αυτή δύναται, με μεταγενέστερη αίτηση του κατόχου του δικαιώματος, να 

παραταθεί κατά ένα έτος. 

7.—(1) Το Τμήμα Τελωνείων εξετάζει την αίτηση και ενημερώνει άμεσα και εγγράφως 
τον αιτητή σχετικά με την απόφασή του. 

Εγκυρότητα  

δικαιώματος  

πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

(2) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, αυτή πρέπει να είναι δεόντως δικαιολογημένη, 
κατ' αυτής δε, είναι δυνατό να ασκηθεί ένσταση στο Διευθυντή. 

8. Ο κάτοχος δικαιώματος, που υπέβαλε αίτηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4, 
οφείλει να πληροφορήσει το Τμήμα Τελωνείων, όταν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν 
είναι δεόντως καταχωρημένο ή παύσει να είναι 

Αποδοχή αίτησης. έγκυρο για οποιοδήποτε λόγο. 

9.—(1) Εάν η αίτηση τύχει αποδοχής, τότε αυτή ισχύει για την αιτούμενη περίοδο και η 
απόφαση κοινοποιείται στους τελωνειακούς σταθμούς. 

Πίνακας. (2) Η απόφαση τίθεται σε ισχύ με την καταβολή του τέλους, που αναφέρεται στον Πίνακα 
και την κατάθεση εγγύησης, εφόσον ζητηθεί από το Τμήμα 

Παροχή εγγύησης. Τελωνείων δυνάμει του άρθρου 10. 

10. Το Τμήμα Τελωνείων έχει εξουσία να ζητήσει από τον αιτητή να παράσχει εγγύηση ή 
άλλη ισοδύναμη ασφάλεια, ικανή να εξασφαλίσει— 

  (i) Την καταβολή οποιωνδήποτε δαπανών, που δυνατό να προκύψουν λόγω της 
διατήρησης των εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο δυνάμει του άρθρου 11· και 

  (ii) την κάλυψη ενδεχόμενης ευθύνης του έναντι προσώπων, που θίγονται από την 
παρέμβαση, εάν διαδικασία, που κινείται δυνάμει του άρθρου 11 δε συνεχιστεί, 
εξαιτίας πράξης ή παράλειψης του κατόχου του δικαιώματος ή εάν διαπιστωθεί ότι τα 
εμπορεύματα δεν είναι εμπορεύματα, 

Αναστολή τελωνισμού.  που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

11.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Τμήμα Τελωνείων, με την 
αποδοχή της αίτησης παρέμβασης και μετά από συνεννόηση, όπου κρίνεται απαραίτητο με 
τον αιτητή, αναστέλλει τον τελωνισμό και προβαίνει 
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σε δέσμευση των εμπορευμάτων, αφού εκ πρώτης όψεως, ικανοποιηθεί ότι εμπορεύματα, 
που αναφέρονται στην αίτηση, παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

(2) Η αναστολή εφαρμόζεται για την αρχική περίοδο ισχύος της έγκρισης και για 
οποιαδήποτε παράταση αυτής, όπως ήθελε οριστεί από το Τμήμα Τελωνείων. 

 

(3) Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει γραπτώς τον εισαγωγέα, εξαγωγέα, επανεξαγωγέα, 
διασαφηστή και τον αιτητή, αναφορικά με την αναστολή του τελωνισμού των 
εμπορευμάτων. 

 

(4) Τηρουμένης οποιασδήποτε νομοθεσίας, που αφορά την προστασία προσωπικών 
δεδομένων, βιομηχανικών, εμπορικών, επαγγελματικών ή διοικητικών απορρήτων, το 
Τμήμα Τελωνείων κοινοποιεί γραπτώς στον κάτοχο δικαιώματος, κατόπιν αιτήσεώς του, το 
όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, αποστολέα, εισαγωγέα, εξαγωγέα, 
επανεξαγωγέα ή διασαφηστή των εμπορευμάτων, που εκ πρώτης όψεως αναγνωρίζονται ως 
εμπορεύματα, που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και την 
ποσότητα των εν λόγω εμπορευμάτων, για να προσφύγει στην αρμόδια δικαστική αρχή για 
προστασία του δικαιώματος του. 

 

(5) Εάν εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της αναστολής της 
χορήγησης άδειας παραλαβής ή της δέσμευσης, δεν έχει αποδειχθεί στο Τμήμα Τελωνείων 
ότι ο αιτητής έχει προσφύγει στην αρμόδια δικαστική αρχή ή ότι έχει εξασφαλίσει την 
έκδοση σχετικού συντηρητικού διατάγματος από τη δικαστική αρχή, η παραλαβή των 
εμπορευμάτων εγκρίνεται, τηρουμένων όλων των τελωνειακών διατυπώσεων και η 
δέσμευση αίρεται: 

 

Νοείται ότι, εάν απαιτείται, η ως άνω προθεσμία δύναται να παρατείνεται για περίοδο, 
που δεν υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες. 

 

(6) Οι όροι αποθήκευσης των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της αναστολής του 
τελωνισμού ή της δέσμευσης διέπονται από τις διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής 
νομοθεσίας. 

Κατάθεση εγγύησης 

για παραλαβή 

εμπορευμάτων. 

12.—(1) Σε περίπτωση αναστολής, από το Τμήμα Τελωνείων, του τελωνισμού 
εμπορευμάτων δυνάμει του άρθρου 11, τα οποία εκ πρώτης όψεως παραβιάζουν διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικά ή δικαιώματα επί σχεδίων ή προτύπων, ο εισαγωγέας, ο 
κάτοχος ή ο παραλήπτης των εμπορευμάτων, δύναται να επιτύχει την παραλαβή ή την 
αποδέσμευσή τους, με την κατάθεση εγγύησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται κατά την 
κρίση του Διευθυντή, εφόσον— 

 (i) Το Τμήμα Τελωνείων έχει ενημερωθεί εντός της προθεσμίας, που προβλέπεται 
στο εδάφιο (5) του άρθρου 11 για την παραπομπή του θέματος στην δικαστική 
αρχή· 

 

 (ii) κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, η δικαστική αρχή δεν έχει επιβάλει 
συντηρητικά μέτρα· και 

 

 (iii) έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τελωνειακές διατυπώσεις.  

(2) Η εγγύηση πρέπει να είναι επαρκής ούτως ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα 
του κατόχου δικαιώματος: 

 

Νοείται ότι, η κατάθεση εγγύησης δεν επηρεάζει οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη θεραπεία 
στον κάτοχο δικαιώματος. 

 

(3) Σε περίπτωση αίτησης στη δικαστική αρχή από πρόσωπο άλλο από τον κάτοχο του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του πιστοποιητικού ή δικαιώματος επί σχεδίων ή προτύπων, η 
εγγύηση αποδεσμεύεται, εάν ο κάτοχος δικαιώματος 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3592, 5/4/2002 31(I)/2002



 

 

Εξέταση  

εμπορευμάτων. 

παραλείψει, να προσφύγει στη δικαστική αρχή εντός περιόδου τριάντα εργάσιμων ημερών 
από την ημέρα, που του γνωστοποιήθηκε η αναστολή του τελωνισμού ή της δέσμευσης. 

13. Τηρουμένης οποιασδήποτε νομοθεσίας, που αφορά την προστασία προσωπικών 
δεδομένων, βιομηχανικών, εμπορικών επαγγελματικών ή διοικητικών απορρήτων, το 
Τμήμα Τελωνείων δύναται να επιτρέψει στον αιτητή και σε κάθε πρόσωπο, που εμπλέκεται 
στη διαδικασία του τελωνισμού, να προβεί σε επιθεώρηση των εμπορευμάτων, των οποίων 
ο τελωνισμός έχει ανασταλεί ή που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με το άρθρο 11: 

 

 

Απαλλαγή ευθύνης 

Τμήματος Τελωνείων. 

Νοείται ότι, το Τμήμα Τελωνείων, προς επίσπευση της διαδικασίας, δύναται να πάρει 
δείγματα για σκοπούς εξέτασης, ελέγχου και ανάλυσης, που σχετίζεται με τα εμπορεύματα 
αυτά. 

14.—(1) Ο κάτοχος δικαιώματος δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση, που τα 
εμπορεύματα, που αναφέρονται στην αίτησή του, δεν εντοπιστούν από το Τμήμα 
Τελωνείων και έχουν παραδοθεί ή, για τα οποία εύλογα δε λαμβάνεται οποιαδήποτε 
ενέργεια για την αναστολή του τελωνισμού τους ή τη δέσμευσή τους. 

 

Αυτεπάγγελτη  

αναστολή. 

(2) Η ορθή άσκηση, από το Τμήμα Τελωνείων, των αρμοδιοτήτων, που του ανατίθενται 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, δε δημιουργεί οποιαδήποτε ευθύνη του έναντι των 
προσώπων, τα οποία αφορούν οι ενέργειές του, σε περίπτωση, που τα πρόσωπα αυτά 
υποστούν οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια. 

15.—(1) Εάν, κατά τη διαδικασία του τελωνειακού ελέγχου εμπορευμάτων και πριν 
κατατεθεί ή γίνει δεκτή αίτηση του κατόχου δικαιώματος, που αναφέρεται στο άρθρο 4, το 
Τμήμα Τελωνείων ικανοποιηθεί ότι, εκ πρώτης όψεως, έχει παραβιαστεί ή ενδέχεται να 
παραβιαστεί δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δύναται— 

 (α) Να ενημερώσει τον κάτοχο του δικαιώματος, εφόσον το γνωρίζει, για την 
επαπειλούμενη παραβίαση· 

 (β) Να αναστείλει τη χορήγηση άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή να δεσμεύσει 
τα εμπορεύματα, για περίοδο, που καθορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (2), ούτως ώστε 
ο κάτοχος δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας να υποβάλει αίτηση, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 4. 

 (2) Εάν ο κάτοχος δικαιώματος παραλείψει να υποβάλει αίτηση εντός τριών ημερών 
από την ημερομηνία της γνωστοποίησης της αναστολής του τελωνισμού, το Τμήμα 
Τελωνείων απελευθερώνει τα δεσμευθέντα εμπορεύματα: 

 Νοείται ότι, όταν η αίτηση παρέμβασης κατατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 4 πριν τη 
λήξη της τριήμερης προθεσμίας σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, η προθεσμία, που 
προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 11 υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας 
παραλαβής της αίτησης παρέμβασης: 

 

Διάθεση 

εμπορευμάτων 

που 

παραβιάζουν 

δικαιώματα 

πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν ο κάτοχος δικαιώματος δεν είναι γνωστός στο Τμήμα 
Τελωνείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νομοθεσίας, που 
αναφέρονται στη δήμευση. 

16. Το Τμήμα Τελωνείων σε περίπτωση συμβιβασμού αδικήματος, δυνάμει του εδαφίου 
(5) του άρθρου 3, δύναται— 

(α) Να καταστρέφει, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ή οποιαδήποτε επιβάρυνση του 
Δημοσίου, τα εμπορεύματα, που αναγνωρίζονται 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3592, 5/4/2002 31(I)/2002



 

ως εμπορεύματα, που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή να τα 
θέτει εκτός εμπορικής κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση 
ζημιάς στον κάτοχο δικαιώματος· 

 

(β) να αποδέχεται, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ή επιβάρυνση του Δημοσίου, την 
εγκατάλειψη υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας των εμπορευμάτων, που 
παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· 

 

(γ) να λαμβάνει έναντι των εμπορευμάτων κάθε άλλο μέτρο, που έχει ως αποτέλεσμα 
να στερήσει πράγματι τα πρόσωπα, που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε οικονομικό κέρδος: 

 

Νοείται ότι, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, η απλή αφαίρεση των σημάτων από τα 
εμπορεύματα, δε θεωρείται ότι παράγει τέτοιο αποτέλεσμα. 

Αναθεώρηση τελών. 

17. Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αναθεωρεί τα καθοριζόμενα στον Πίνακα τέλη. Πίνακας. 

Διατάγματα. 

18. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, και γενικά για τον καθορισμό κάθε ζητήματος, το οποίο δυνάμει του παρόντος 
Νόμου, χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

(Άρθρα 9(2), 17)  

ΤΕΛΗ 

  

1. Για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα: ΛΚ150  

2. Για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες: ΛΚ250  

3. Για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες: ΛΚ400  

4. Για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες: ΛΚ800  

5. Για περίοδο που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες:   

(i) Για κάθε ολοκληρωμένη περίοδο δώδεκα μηνών: ΛΚ800  

(ii) για οποιαδήποτε επιπρόσθετη περίοδο, ποσό, το οποίο 
υπολογίζεται κατά αναλογία των παραγράφων (1) έως (4). 

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3592, 5/4/2002 31(I)/2002


