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 Ν. 59/76 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

υπ’ Αρ. 1316 της 3ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Ο περί του ∆ικαιώµατος Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Νόµος του 1976 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως 
εις την επίσηµον εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας συµφώνως τω Άρθρω 52 του 
Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 59 του 1976 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός τίτλος. 

63 του 1977 
18(Ι) του 1993 
54(Ι) του 1999 
12(Ι) του 2001 

128(Ι) του 2002 
128(Ι) του 2004 
123(Ι) του 2006 
181(I) του 2007. 

 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί του ∆ικαιώµατος Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας Νόµος του 1976. 
 

Ερµηνεία. 2.—(1) Εν τω παρόντι Νόµω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειµένου— 
 

 «άδεια» σηµαίνει την νοµίµως χορηγουµένην άδειαν, ήτις επιτρέπει την 
διενέργειαν πράξεώς τινος ελεγχοµένης υπό του δικαιώµατος πνευµατικής 
ιδιοκτησίας· 
 

 «αναµετάδοσις» σηµαίνει την υπό τινος ραδιοφωνικής αρχής ταυτόχρονον ή εκ 
των υστέρων µετάδοσιν της εκποµπής ετέρας ραδιοφωνικής αρχής ευρισκοµένης 
είτε εν τη ∆ηµοκρατία είτε εν τη αλλοδαπή, περιλαµβάνει δε και την ενσύρµατον 
µετάδοσιν της τοιαύτης εκποµπής, ο δε όρος «αναµεταδίδειν» θα ερµηνεύηται 
αναλόγως· 
 

303553164 
2(α) του 128(Ι) του 

2004. 
«αναπαραγωγή» σηµαίνει την άµεση ή έµµεση παραγωγή, µε οποιοδήποτε µέσο ή 
µορφή, προσωρινά ή µόνιµα, ενός ή περισσοτέρων αντιτύπων, του συνόλου ή 
µέρους επιστηµονικού, φιλολογικού, µουσικού ή καλλιτεχνικού έργου, ταινίας ή 
ηχογράφησης, βάσεις δεδοµένων ή εκποµπή  
 

2(γ) του 128(Ι) του 
2002. 

«αντικείµενο δικαιώµατος» και «προστατεύσιµο αντικείµενο» σηµαίνει εκτός του 
πρωτοτύπου και κάθε αντίγραφο ή αντίτυπο ή κατ’ άλλο τρόπο από το πρωτότυπο 
αναπαραχθέν αντικείµενο· 
 

2(β) του 128(Ι) του 
2004. 

2(α) του 18(Ι) του 
1993. 

«αντίτυπο» σηµαίνει εκείνο το οποίο αναπαράγεται µε τη µορφή εγγράφου, 
ηχογράφησης, κινηµατογραφικής ταινίας, εγγραφής µε ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο 
ή µε οποιαδήποτε άλλη υλική µορφή, αλλά έτσι ώστε ένα αντικείµενο να µη 
θεωρείται αντίτυπο κάποιου αρχιτεκτονικού έργου αν το αντικείµενο είναι 
οικοδοµή ή πρόπλασµα· 
 

 
Κεφ. 307. 

«ασύρµατος τηλεγραφία» έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδοµένην έννοιαν υπό 
του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του περί Ασυρµάτου Τηλεγραφίας Νόµου· 
 

2(γ) του 128(Ι) του «βάση δεδοµένων» σηµαίνει συλλογή έργων, δεδοµένων ή άλλων ανεξάρτητων 
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2002. στοιχείων, διευθετηµένων κατά συστηµατικό ή µεθοδικό τρόπο και ατοµικώς 
προσιτών µε ηλεκτρονικά µέσα ή κατ’ άλλο τρόπο· 
 

2(ζ) του 18(Ι) του 
1993. 

«γραπτά» συµπεριλαµβάνει οποιαδήποτε µορφή ή κώδικα είτε µε το χέρι ή άλλως 
πως ανεξάρτητα από τη µέθοδο µε την οποία ή το µέσο µε το οποίο ή πάνω στο 
οποίο έχει εγγραφεί και/ή καταγραφεί· 
 

2(γ) του 128(Ι) του 
2002. 

«δανεισµός» σηµαίνει τη διάθεση προς χρήση, για περιορισµένο χρονικό 
διάστηµα, και όχι για άµεσο ή έµµεσο οικνοµικό ή εµπορικό όφελος, όταν γίνεται 
από ιδρύµατα που είναι ανοικτά στο κοινό· 
 

2(γ) του 128(Ι) του 
2004. 

2(β) του 18(Ι) του 
1993. 

 
 
 
 
 

2(α) του 128(Ι) του 
2002. 

«δηµιουργός», προκειµένου για ηχογράφηση ή ταινία, σηµαίνει το πρόσωπο το 
οποίο ανέλαβε την παραγωγή της ηχογράφησης ή της πρώτης υλικής 
ενσωµάτωσης της ταινίας σε φορέα ή, προκειµένου για εκποµπή, η οποία 
µεταδίδεται από κάποια χώρα, σηµαίνει το πρόσωπο το οποίο ανέλαβε τις 
διευθετήσεις για την πραγµατοποίηση της µετάδοσης από τη χώρα αυτή ή 
προκειµένου για φωτογραφία σηµαίνει το πρόσωπο το οποίο κατά το χρόνο της 
λήψης φωτογραφίας ήταν ο ιδιοκτήτης του υλικού πάνω στο οποίο αυτή λήφθηκε 
και περιλαµβάνει σε κάθε άλλη περίπτωση, το συγγραφέα, µουσικοσυνθέτη, 
ζωγράφο, σχεδιαστή γλύπτη, τορνευτή, χαράκτη, προγραµµατιστή ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και κατασκευαστή βάσεως δεδοµένων· 
 

 «∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακήν ∆ηµοκρατίαν· 
 

126492023 
2(γ) του 128(Ι) του 

2002. 
«δικαιούχος» σηµαίνει τον αρχικό δικαιούχο, τον εκδοχέα ή τον δικαιούχο 
αποκλειστικής άδειας, αναλόγως της περιπτώσεως, του σχετικού µέρους του 
δικαιώµατος· 
 

2(γ) του 128(Ι) του 
2002. 

«δικαίωµα αναπαραγωγής σε οποιαδήποτε µορφή» σηµαίνει το αποκλειστικό 
δικαίωµα συναινέσεως ή απαγορεύσεως της άµεσης ή έµµεσης αναπαραγωγής 
των αντικειµένων των δικαιωµάτων· 
 

2(γ) του 128(Ι) του 
2002. 

«δικαίωµα διανοµής» σηµαίνει το δικαίωµα διαθέσεως στο κοινό των υλικών 
ενσωµατώσεων των αντικειµένων των δικαιωµάτων, µέσω πωλήσεως ή µε άλλους 
τρόπους, περιλαµβάνει δε και την εκµίσθωση προγραµµάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών· 
 
«δικαίωµα εκµισθώσεως και δανεισµού» σηµαίνει το αποκλειστικό δικαίωµα 
συναινέσεως ή απαγορεύσεως της εκµισθώσεως και του δανεισµού των υλικών 
ενσωµατώσεων των πρωτοτύπων ή αντιγράφων έργων, τα οποία προστατεύονται 
από δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας, και πράξεων, οι οποίες προστατεύονται 
από συγγενικό δικαίωµα· 
 

2 του 123(Ι) του 
2006. 

“δικαίωµα παρακολούθησης του δηµιουργού πρωτότυπου έργου τέχνης” σηµαίνει 
το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 11 Α. 
 

 «δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας» σηµαίνει το υπό του παρόντος Νόµου 
προβλεπόµενον δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας· 
 

2(γ) του 128(Ι) του 
2002. 

«δικαίωµα ραδιοτηλεοπτικής εκποµπής και παρουσιάσεως στο κοινό» σηµαίνει το 
αποκλειστικό δικαίωµα συναινέσεως ή απαγορεύσεως της ασύρµατης 
ραδιοτηλεοπτικής µεταδόσεως και παρουσιάσεως στο κοινό· 
 
«δικαίωµα υλικής ενσωµατώσεως» σηµαίνει το αποκλειστικό δικαίωµα των 
δικαιούχων να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την υλική ενσωµάτωση των 
αντικειµένων και δικαιωµάτων 
 

2(γ) του 128(Ι) του 
2002. 

«δορυφόρος» σηµαίνει το δορυφόρο που εκπέµπει σε δέσµες συχνοτήτων, οι 
οποίες, σύµφωνα µε το τηλεπικοινωνιακό δίκαιο, προορίζονται αποκλειστικά για 
την εκποµπή σηµάτων προς λήψη από το κοινό ή για κλειστή επικοινωνία µεταξύ 
δύο σηµείων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι συνθήκες, υπό τις οποίες γίνεται 
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η ατοµική λήψη των σηµάτων, πρέπει να είναι δεκτικές συγκρίσεως µε τις 
συνθήκες, οι οποίες ισχύουν στην πρώτη περίπτωση· 
 

2(γ) του 128(Ι) του 
2002. 

«εκµίσθωση» σηµαίνει διάθεση προς χρήση, για περιορισµένο χρονικό διάστηµα 
και για άµεσο ή έµµεσο οικονοµικό ή εµπορικό όφελος, µε την επιφύλαξη ότι η 
εκµίσθωση ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή νοείται ως διανοµή· 
 
«ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες» σηµαίνει τα πρόσωπα, τα οποία 
ερµηνεύουν ή εκτελούν µε οποιοδήποτε τρόπο έργα του πνεύµατος, όπως οι 
ηθοποιοί, οι µουσικοί, οι τραγουδιστές, οι χορωδοί, οι χορευτές, οι καλλιτέχνες 
κουκλοθεάτρου, θεάτρου σκιών, θεάµατος ποικιλιών (βαριετέ) ή τσίρκο· 
 

2(γ) του 18(Ι) του 
1993. 

«εκποµπή» σηµαίνει την διά τηλεγράφου ασυρµάτου ή τηλεγραφίας ή την δι’ 
αµφοτέρων τούτων εκποµπήν ήχων ή εικόνων, περιλαµβάνει δε και την 
αναµετάδοσιν καθώς και οποιαδήποτε µέθοδο λήψης ή µετάδοσης µε δορυφόρο ή 
διά µέσου καλωδιακού συστήµατος, για οποιαδήποτε χρήση· 
 

14059722 
 «επιστηµονικόν έργον» περιλαµβάνει πάσης επιστηµονικής φύσεως έργον 

ανεξαρτήτως της επιστηµονικής ποιότητος τούτου· 
 

 «έργον» περιλαµβάνει µεταφράσεις, προσαρµογάς, νέας αποδόσεις ή διασκευάς 
προϋφισταµένων έργων, ως επίσης και ανθολογίας, συλλογάς ή έργα άτινα, λόγω 
της επιλογής και διασκευής του περιεχοµένου αυτών, εµφανίζουν πρωτότυπόν 
τινα χαρακτήρα· 
 

 «έργον κοινής δηµιουργίας» σηµαίνει το κατόπιν συνεργασίας δύο ή πλειόνων 
δηµιουργών παραγόµενον έργον εν τω οποίω η συµβολή εκάστου δηµιουργού 
είναι αδιαίρετος προς την του ετέρου δηµιουργού ή ετέρων δηµιουργών 
συµβολήν· 
 

2(ζ) του 18(Ι) του 
1993. 

«ηλεκτρονικό µέσο» σηµαίνει µέσο το οποίο ενεργοποιείται µε ηλεκτρική, 
µαγνητική, ηλεκτροµαγνητική, ηλεκτροχηµική ή ηλεκτροµηχανική ενέργεια· 
 
«ηλεκτρονική µορφή» σηµαίνει µορφή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε 
ηλεκτρονικά µέσα· 
 

 «ηχογράφησις» σηµαίνει την αρχικήν και σταθεράν συναρµολόγησιν αλληλουχίας 
ήχων δυναµένων να συλλαµβάνωνται διά της ακοής και να αναπαράγωνται, δεν 
περιλαµβάνει όµως την συνδεδεµένην προς την κινηµατογραφικήν ταινίαν 
ηχητικήν αύλακα· 
 

 «καλλιτεχνικόν έργον» σηµαίνει, ανεξαρτήτως καλλιτεχνικής ποιότητος, 
οιονδήποτε των κάτωθι ή παροµοίων προς αυτά έργων, ήτοι— 
 

 (α) ζωγραφιάς, ιχνογραφίας, µεταλλογραφίας, λιθογραφίας, ξυλογραφίας, έργα 
χαρακτικής και τυπογραφίας· 
 

 (β) γεωγραφικούς χάρτας, σχέδια και γραφικάς παραστάσεις· 
 
(γ) έργα γλυπτικής· 
 

2(β) του 128(Ι) του 
2002. 

(δ) φωτογραφίας µη περιλαµβανοµένας εις κινηµατογραφικήν ταινίαν: 
Φωτογραφία λογίζεται ως καλλιτεχνικό έργο υπό τη µόνη προϋπόθεση ότι είναι 
δηµιούργηµα του δηµιουργού της και όχι αντίγραφο υπάρχουσας φωτογραφίας, 
 

219703793 
 (ε) έργα αρχιτεκτονικής υπό µορφήν οικοδοµών ή προπλασµάτων· 

 
 (στ) έργα καλλιτεχνικής δεξιότητος µη εµπίπτοντα εις οιανδήποτε των 

προηγουµένων παραγράφων, 
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 τηρουµένης δε, της διατάξεως του εδαφίου (3) του άρθρου 3, περιλαµβάνει 
υφάσµατα µεθ’ υφαντών παραστάσεων και αντικείµενα εφηρµοσµένης 
χειροτεχνίας και βιοµηχανικής τέχνης· 
 

2(γ) του 128(Ι) του 
2002. 

«καλωδιακή αναµετάδοση» σηµαίνει τη χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές 
ταυτόχρονη αναµετάδοση µέσω συστηµάτων καλωδίων ή µικροκυµάτων, και µε 
σκοπό τη λήψη τους από το κοινό, αρχικής ενσύρµατης ή ασύρµατης, έστω και 
δορυφορικής, µεταδόσεως από το κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 
τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραµµάτων, τα οποία προορίζονται για λήψη 
από το κοινό· 
 

2(δ) του 128(Ι) του 
2004. 

«κατ’ αίτηση µετάδοση µε διαλογική µορφή (interactive)» σηµαίνει τις 
µεταδόσεις που χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι το κοινό δύναται να έχει 
πρόσβαση σε αυτές από τόπο και χρόνο που επιλέγει ατοµικώς· 
 

2(δ) του 128(Ι) του 
2002. 

2(δ) του 18(Ι) του 
1993. 

«κινηµατογραφική ταινία» διαγράφηκε. 
 

 Όπου σε άλλη διάταξη του βασικού νόµου απαντάται ο όρος «κινηµατογραφική 
ταινία» αυτός αντικαθίσταται µε τον όρο «ταινία»· 
 

2 του 123(Ι) του 
2006. 

“κράτος µέλος” σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
 

 «µετάδοσις προς το κοινόν» περιλαµβάνει, επιπροσθέτως οιασδήποτε ζωντανής 
παραστάσεως ή εκτελέσεως, πάσαν µέθοδον οπτικής ακουστικής παρουσιάσεως, 
συµπεριλαµβανοµένης της παρουσιάσεως τη βοηθεία συσκευής λήψεως 
εκποµπών, δεν περιλαµβάνει όµως εκποµπήν, ο δε όρος «µεταδίδειν προς το 
κοινόν» θα ερµηνεύηται αναλόγως· 
 

185230076 
 «µουσικόν έργoν» σηµαίνει παν, ανεξαρτήτως µουσικής ποιότητος, µουσικόν 

έργον· 
 

2(γ) του 128(Ι) του 
2002. 

«νόµιµος χρήστης», όταν ο όρος χρησιµοποιείται σε σχέση µε πρόγραµµα 
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή βάση δεδοµένων, σηµαίνει το χρήστη νοµίµως 
αποκτηθέντος προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή νοµίµως αποκτηθείσας 
βάσεως δεδοµένων· 
 

 «οικοδοµή» περιλαµβάνει πάσαν κατασκευήν 
 

 
 

2(γ) του 128(Ι) του 
2002. 

«παρουσίαση στο κοινό µέσω δορυφόρου» σηµαίνει την πράξη εισαγωγής, υπό 
τον έλεγχο και µε ευθύνη του ραδιοτηλεοπτικού οργανισµού, των σηµάτων-
φορέων προγραµµάτων, τα οποία προορίζονται για λήψη από το κοινό σε µια 
αδιάκοπη αλυσίδα µεταδόσεως προς το δορυφόρο και από εκεί προς το έδαφος· 
 

2(ζ) του 18(Ι) του 
1993. 

«πλάκα αποτύπωσης» σηµαίνει οποιοδήποτε αντικείµενο ή µηχάνηµα ικανό να 
παράγει αντίτυπα ή προσαρµογές οποιουδήποτε έργου·». 
 

2(δ) του 128(Ι) του 
2004. 

«πληροφορία για το καθεστώς των δικαιωµάτων» σηµαίνει κάθε παρεχόµενη από 
το δικαιούχο πληροφορία, η οποία επιτρέπει την αναγνώριση του προστατεύσιµου 
αντικειµένου που αναφέρεται στο άρθρο 7ΣΤ ή καλύπτεται από το δικαίωµα 
ειδικής φύσεως επί βάσεως δεδοµένων που προβλέπεται στο άρθρο 7Γ, του 
δηµιουργού ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου ή πληροφορίες σχετικές µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του έργου ή άλλου προστατεύσιµου 
αντικειµένου, καθώς και κάθε αριθµός ή κωδικός που αντιπροσωπεύει τις 
πληροφορίες αυτές· 
 

 «προσαρµογή» περιλαµβάνει οιονδήποτε των κάτωθι— 
 
(α) εν σχέσει προς φιλολογικόν έργον— 
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 (i) προκειµένου περί µη δραµατικού έργου, απόδοσιν τούτου (είτε εν τη αρχική 
τούτου είτε εν διαφόρω τινί γλώσση), δι’ ης τούτο µετατρέπεται εις δραµατικόν 
έργον· 
 

 (ii) προκειµένου περί δραµατικού έργου, απόδοσιν τούτου (είτε εν τη αρχική 
τούτου είτε εν διαφόρω τινί γλώσση), δι’ ης τούτο µετατρέπεται εις µη 
δραµατικόν έργον· 
 

978775739 
2(ε) του 18(Ι) του 

1993. 
(iii) µετάφραση του έργου και σε σχέση µε πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή 
η µετάφραση συµπεριλαµβάνει και τη µορφή του προγράµµατος στην οποία 
µετατρέπεται από ή σε µία γλώσσα ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κώδικα άλλη από 
αυτήν η οποία είναι συµπτωµατική µε τη λειτουργία του προγράµµατος· 
 

 (iv) απόδοσιν του έργου, δι’ ης η πλοκή και η δράσις εκφράζονται εξ ολοκλήρου 
ή κυρίως δι’ εικόνων υπό µορφήν πρόσφορον δι’ αναπαραγωγήν εις βιβλίον, 
εφηµερίδα, περιοδικόν ή εις παροµοίαν περιοδικήν έκδοσιν· και 
 

 (β) εν σχέσει προς µουσικόν έργον, διασκευήν ή µεταγραφήν του έργου· 
 

2(δ) του 128(Ι) του 
2004. 

«προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής» σηµαίνει τις πράξεις αναπαραγωγής, οι 
οποίες είναι µεταβατικές ή παρεπόµενες και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
και ουσιώδες τµήµα µιας τεχνολογικής µεθόδου, και έχουν ως αποκλειστικό 
σκοπό να επιτρέψουν: 
 

 (α) την εντός δικτύου µετάδοση µεταξύ τρίτων µέσω διαµεσολαβητή, ή 
 
(β) τη νόµιµη χρήση, 
 
ενός προστατεύσιµου αντικειµένου και οι οποίες δεν έχουν καµία ανεξάρτητη 
οικονοµική σηµασία· 
 

2 του 123(Ι) του 
2006. 

“πρωτότυπα έργα τέχνης” έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 11 Α. 
 

2(γ) του 128(Ι) του 
2002. 

«ραδιοτηλεοπτικός οργανισµός» σηµαίνει τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθµό ο 
οποίος λειτουργεί µε βάση τους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών 
Νόµους του 1998 µέχρι 2001 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, και ο οποίος 
µεταδίδει ή/και αναµεταδίδει προγράµµατα µε ασύρµατα ή ενσύρµατα µέσα· 
 

2(ε) του 128(Ι) του 
2002. 

«ραδιοφωνική αρχή» διαγράφηκε. 
 

 Όπου σε άλλη διάταξη του βασικού νόµου απαντάται ο όρος «ραδιοφωνική 
αρχή», αυτός αντικαθίσταται µε τον όρο «ραδιοτηλεοπτικός οργανισµός. 
 

215265214 
2(γ) του 128(Ι) του 

2002. 
«συγγενικό δικαίωµα» σηµαίνει το προβλεπόµενο από τον παρόντα Νόµο 
συγγενικό προς την πνευµατική ιδιοκτησία δικαίωµα· 
 

2 του 181(Ι) του 
2007. 

«συµµετέχον κράτος µέλος» είναι το κράτος µέλος το οποίο έχει υιοθετήσει το 
ενιαίο νόµισµα (ευρώ) σύµφωνα µε τη Συνθήκη· 
 

2(γ) του 128(Ι) του 
2002. 

 
86 του 1979. 

«Σύµβαση της Βέρνης» σηµαίνει την ∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης της 9ης 
Σεπτεµβρίου 1886 ‘∆ιά την Προστασίαν των Λογοτεχνικών και Καλλιτεχνικών 
Έργων’, η οποία κυρώθηκε µε τον περί Συµβάσεως της Βέρνης για την 
Προστασία των Φιλολογικών και Καλλιτεχνικών Έργων (Κυρωτικό) Νόµο του 
1979· 
 

2(γ) του 128(Ι) του 
2002. 

 
14(ΙΙΙ) του 1999. 

«Σύµβαση της Ρώµης» σηµαίνει τη ∆ιεθνή Σύµβαση της Ρώµης της 26ης 
Οκτωβρίου 1961 ‘περί της Προστασίας των Ερµηνευτών ή Εκτελεστών 
Καλλιτεχνών, των Παραγωγών Φωνογραφηµάτων και των Οργανισµών 
Ραδιοτηλεόρασης’, η οποία κυρώθηκε µε τον περί της Προστασίας των 
Ερµηνευτών ή Εκτελεστών Καλλιτεχνών, των Παραγωγών Φωνογραφηµάτων και 
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των Οργανισµών Ραδιοτηλεόρασης (Κυρωτικό) Νόµο 1999· 
 

2 του 181(Ι) του 
2007. 

«Συνθήκη» σηµαίνει τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται· 
 

2(γ) του 128(Ι) του 
2002. 

«ταινία» σηµαίνει κινηµατογραφικό ή οπτικοακουστικό έργο ή κινούµενες 
εικόνες είτε συνοδεύονται από ήχο είτε όχι, 
 

2(δ) του 128(Ι) του 
2004. 

«τεχνολογικά µέτρα» σηµαίνει κάθε τεχνολογία, µηχανισµό ή συστατικό στοιχείο 
που, µε τον συνήθη τρόπο λειτουργίας του, αποσκοπεί στο να εµποδίσει ή να 
περιορίσει πράξεις, σε σχέση µε προστατεύσιµα αντικείµενα, µη επιτραπείσες από 
τον δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού 
δικαιώµατος ή το δικαίωµα ειδικής φύσεως του κατασκευαστή επί βάσεως 
δεδοµένων που προβλέπεται στο άρθρο 7Γ· 
 

 
Κεφ. 305. 

62 του 1962. 

«τηλέγραφος» έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδοµένην έννοιαν υπό του άρθρου 
2 του περί Τηλεγράφων Νόµου· 
 

 «Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργόν Εµπορίου και Βιοµηχανίας· 
 
«φιλολογικόν έργον» σηµαίνει, ανεξαρτήτως φιλολογικής ποιότητος, οιονδήποτε 
των κάτωθι ή παροµοίων προς αυτά έργων, ήτοι— 
 

591917395 
 (α) µυθιστορήµατα, διηγήµατα και ποιητικά έργα· 

 
 (β) θεατρικά έργα, σκηνικάς οδηγίας, κινηµατογραφικά σενάρια και κείµενα δι’ 

εκποµπάς· 
 

 (γ) εγχειρίδια, πραγµατείας, ιστορικά έργα, βιογραφίας, δοκίµια και άρθρα· 
 

 (δ) εγκυκλοπαιδείας και λεξικά· 
 

 (ε) επιστολάς, εκθέσεις και υποµνήµατα· 
 

 (στ) διαλέξεις οµιλίας και κηρύγµατα µη περιλαµβανοµένων των από άµβωνος 
οµιλιών και των εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τοις συνεδρίοις και 
∆ικαστηρίοις αγορεύσεων· 
 

2(στ) του 18(Ι) του 
1993. 

(ζ) πίνακας ή συνδυασµός· 
 
(η) πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή· 
 

 «φωτογραφία» σηµαίνει το προϊόν της φωτογραφικής ή οιασδήποτε ετέρας 
µεθόδου προσοµοιαζούσης προς την φωτογραφικήν το οποίον δεν αποτελεί µέρος 
κινηµατογραφικής ταινίας. 
 

 (2) ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, εν σχέσει προς την δηµοσίευσιν, 
εφαρµόζονται αι ακόλουθοι διατάξεις: 
 

391099035 
 (α) έν έργον θεωρείται δηµοσιευθέν εάν έν ή πλείονα αντίτυπα τούτου 

κατέστησαν διαθέσιµα, τη συναινέσει του δηµιουργού αυτών κατά τρόπον επαρκή 
προς ικανοποίησιν των ευλόγων απαιτήσεων του κοινού· 
 

 (β) οσάκις αρχικώς έν µέρος µόνον του έργου δηµοσιεύηται, το µέρος τούτο 
λογίζεται διά τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ως χωριστόν έργον· 
 

 (γ) η εν τινι χώρα, γενοµένη δηµοσίευσις ουδόλως θεωρείται ως διάφορος της 
πρώτης δηµοσιεύσεως ένεκα µόνον του λόγου της προγενεστέρας αλλαχού 
δηµοσιεύσεως, εφ’ όσον αι δύο δηµοσιεύσεις έλαβον χώραν εντός χρονικού 
διαστήµατος ουχί µεγαλυτέρου των τριάκοντα ηµερών. 
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3 του 128(Ι) του 

2002. 
Έργα και πράξεις 

προστατεύσιµα υπό 
του παρόντος 

Νόµου.  

3.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, προστατεύσιµα υπό 
του παρόντος Νόµου είναι— 
 
(α) Υπό µεν δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας— 
 
(i) Επιστηµονικά έργα  
 
(ii) φιλολογικά έργα, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών  
 
(iii) µουσικά έργα  
 
(iv) καλλιτεχνικά έργα, συµπεριλαµβανοµένων των φωτογραφιών πάσης φύσεως  
 
(v) ταινίες  
 
(vi) βάσεις δεδοµένων  
 
(vii) ηχογραφήσεις  
 
(viii) εκποµπές  
 
(ix) δηµοσιεύσεις προτέρως αδηµοσιεύτων έργων  
 
(β) υπό δε συγγενικού δικαιώµατος, ερµηνείες ή εκτελέσεις έργων από 
καλλιτέχνες: 
 
Νοείται ότι— 
 
(i) Οι περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας διατάξεις εφαρµόζονται 
αναλόγως επί των συγγενικών δικαιωµάτων. Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου, οι 
οποίες παρέχουν προστασία σε συγγενικά δικαιώµατα, δεν είναι δεκτικές 
διασταλτικής ερµηνείας, 
 
(ii) οι διατάξεις οι οποίες παρέχουν προστασία σε συγγενικά δικαιώµατα, δε 
δύναται να ερµηνευθούν κατά τρόπο, ώστε να θίγεται, άµεσα ή έµµεσα, τώρα ή 
στο µέλλον, έστω και ενδεχοµένως, η προστασία των έργων της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, καθώς και τα συµφέροντα των δηµιουργών, 
 
(iii) οι εις βάρος της πνευµατικής ιδιοκτησίας αναγνωριζόµενες εξαιρέσεις και 
περιορισµοί στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 7, συµπεριλαµβανοµένων των 
ρυθµίσεων περί εξαντλήσεως δικαιώµατος στο άρθρο 7, έχουν, σε περίπτωση 
απουσίας αντίθετου διατάξεως, εφαρµογής και περί των συγγενικών δικαιωµάτων. 
 
(2) ∆εν προστατεύεται κατά τον παρόντα Νόµο αντικείµενο το οποίο— 
 
(α) ∆εν έχει διατυπωθεί γραπτά, ηχογραφηθεί, καταγραφεί, εγγράφει µε 
οποιοδήποτε τρόπο µε ηλεκτρονικά ή άλλα µέσα, ή διαφορετικά εµφανισθεί µε 
κάποια υλική µορφή, και  
 
(β) δεν είναι πρωτότυπο: 
 
Νοείται ότι έργο είναι πρωτότυπο, αν είναι προσωπικό πνευµατικό δηµιούργηµα 
του δηµιουργού και όχι αντιγραφή ήδη υπάρχοντος έργου ή προσχεδίου ή 
προπλάσµατος έργου. Η αναγνώριση προστασίας δεν εξαρτάται από την 
εφαρµογή κανενός πρόσθετου κριτηρίου. 
 
(3)(α) Σε καµία περίπτωση δεν επεκτείνεται η κατά τον παρόντα Νόµο 
αναγνωριζόµενη προστασία στις ιδεές, διαδικασίες, συστήµατα µεθόδους 
(συµπεριλαµβανοµένων των µεθόδων λειτουργίας), αρχές και στοιχεία τα οποία 
εκφράζονται στο προστατεύσιµο αντικείµενο. 
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(β) Αν µία ιδέα, διαδικασία, σύστηµα, µέθοδος (συµπεριλαµβανοµένων των 
µεθόδων λειτουργίας), αρχή και στοιχείο µπορεί να εκφρασθεί µόνο µε έναν και 
µοναδικό τρόπο, δεν αναγνωρίζεται στο µοναδικό αυτόν τρόπο (έκφραση) 
προστασία κατά τον παρόντα Νόµο. 
 
(4) ∆ε στρερείται της δυνατότητας προστασίας, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, 
προστατεύσιµο κατά τα λοιπά αντικείµενο για µόνο το λόγο ότι η δηµιουργία του 
ή, προκειµένου περί συγγενικού δικαιώµατος, η σχετική πράξη συνεπάγεται 
προσβολή του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, ή του συγγενικού 
δικαιώµατος, επί άλλου αντικειµένου. 
 

3 του 123(Ι) του 
2006. 

(5) Τα αντίτυπα πρωτότυπων έργων τέχνης θεωρούνται ως πρωτότυπα έργα 
τέχνης και προστατεύονται ως τέτοια, εφόσον έχουν εκτελεστεί σε περιορισµένο 
αριθµό από τον ίδιο το δηµιουργό ή υπό την ευθύνη του. Τα αντίτυπα αυτά πρέπει 
να είναι αριθµηµένα, να έχουν υπογραφεί ή να έχουν κατ' άλλο τρόπο εγκριθεί 
από τον καλλιτέχνη. 
 

4 του 128(Ι) του 
2002. 

∆ικαιώµατα που 
αναγνωρίζονται 

κατά τον παρόντα 
Νόµο. 

4. ∆ικαιώµατα αναγνωρίζονται κατά τον παρόντα Νόµο— 
 
(α) Επί παντός προστατεύσιµο αντικειµένου, ο δικαιούχος του οποίου, ή 
προκειµένου περί περρισότερων δικαιούχων, οιοσδήποτε των δικαιούχων, είναι, 
κατά το χρόνο της γενέσεως του δικαιώµατος ή, ειδικώς προκειµένου περί 
εκποµπής, κατά το χρόνο της πραγµατοποιήσεως της εκποµπής, προσοντούχο 
πρόσωπο, ήτοι— 
 
(i) Άτοµο, το οποίο είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή έχει τη συνήθη διαµονή του 
στη ∆ηµοκρατία, 
 
(ii) νοµικό πρόσωπο, το οποίο συστάθηκε δυνάµει των νόµων της ∆ηµοκρατίας, ή  
 
(iii) υπήκοος Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
 
Νοείται ότι το αυτό ισχύει και για νοµικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ενώσεω, υπό 
την προϋπόθεση ότι συνδέονται πραγµατικά και αδιάλειπτα µε την οικονοµία του 
Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, επί τη βάσει των νόµων του οποίου 
απέκτησαν νοµική προσωπικότητα. 
 
(β) Επί παντός προστατεύσιµου αντικειµένου άλλόυ από εκποµπή, το οποίο— 
 
(i) Για πρώτη φορά δηµοσιεύθηκε στη ∆ηµοκρατία ή  
 
(ii) είναι έργο αρχιτεκτονικής, το οποίο ανηγέρθηκε στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας 
ή είναι άλλο καλλιτεχνικό έργο, το οποίο έχει ενσωµατωθεί σε οικοδοµή, η οποία 
βρίσκεται στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας ή 
 
(iii) είναι ηχογράφηση ή ταινία ή ερµηνεία —εκτέλεση, η οποία έγινε στη 
∆ηµοκρατία ή  
 
(iv)είναι βάση δεδοµένων, η οποία παρήχθη στη ∆ηµοκρατία, 
 
και το οποίο δεν έχει καταστεί αντικείµενο του κατά το εδάφιο (1) 
αναγνωριζόµενου δικαιώµατος. 
 
(γ) Επί παντός προστατεύσιµου δυνάµει του παρόντος Νόµου αντικειµένου, το 
οποίο δηµιουργείται ή παράγεται ή διατίθεται από την Κυβέρνηση, ή υπό τη 
διεύθυνση και τον έλεγχο της Κυβερνήσεως ή διεθνών σωµάτων ή άλλων 
κυβερνητικών οργανισµών, όπως αυτοί ήθελον καθορισθεί, και το οποίο δεν έχει 
καταστεί αντικείµενο του κατά τα εδάφια (1) και (2) αναγνωριζόµενου 
δικαιώµατος. 
 

4 του 128(Ι) του 5.—(1) Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων στον παρόντα Νόµο, η διάρκεια 
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2002. 
∆ιάρκεια 

προστασίας. 
 

Πίνακας. 

προστασίας των αναγνωριζόµενων δικαιωµάτων καθορίζεται σύµφωνα µε τον 
Πίνακα του παρόντος Νόµου και υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου του έτους 
που έπεται του γενεσιουργού γεγονότος, το οποίο περιέχεται στον Πίνακα. 
 
(2)(α) Σε περίπτωση .έργου κοινής δηµιουργίας, η αναφορά του Πίνακα στο 
θάνατο του δηµιουργού πρέπει να εκλαµβάνεται ότι αναφέρεται σ’ εκείνο από 
τους δηµιουργούς, ο οποίος αποθνήσκει τελευταίος, ανεξαρτήτως του εάν είναι 
προσοντούχο πρόσωπο ή µη. 
 
(β) Σε περίπτωση ανώνυµων ή ψευδώνυµων επιστηµονικών, φιλολογικών, 
µουσικών ή καλλιτεχνικών έργων, το επ’ αυτών δικαίωµα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας εκπνέει µετά από εβδοµήντα (70) έτη από την ηµεροµηνία που το 
έργο κατέστη νοµίµως προσιτό στο κοινό: 
 
Νοείται ότι σε περίπτωση που η ταυτότητα του δηµιουργού καθίσταται γνωστή, η 
διάρκεια προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας υπολογίζεται 
σύµφωνα µε το στοιχείο (i) του Πίνακα. 
 
(3)(α) Σε περίπτωση που ο δηµιουργός είναι νοµικό πρόσωπο ή κυβερνητικός ή 
διεθνής οργανισµός, η διάρκεια προστασίας είναι εβδοµήντα (70) έτη από τη 
δηµοσίευση του έργου. 
 
(β) Αν είναι εξακριβωµένη η ταυτότητα των φυσικών προσώπων, τα οποία είτε 
δηµιούργησαν αρχικώς το έργο, το οποίο αργότερα µεταβιβάσθηκε σε νοµικό 
πρόσωπο σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του άρθρου 11, είτε συνέβαλαν στη 
δηµιουργία του έργου κατά τρόπο ώστε να θεωρούνται ως δηµιουργοί του, και η 
ταυτότητα τους αυτή γίνεται γνωστή στις µορφές του έργου που κατέστησαν 
προσιτές στο κοινό, η διάρκεια προστασίας υπολογίζεται κατά το εδάφιο (1), 
υποκαθισταµένων των φυσικών προσώπων διά του νοµικού. Τα δικαιώµατα των 
φυσικών προσώπων παραµένουν ως τοιαύτα άθικτα. 
 
(4) Στην περίπτωση έργων, η διάρκεια προστασία των οποίων δεν έχει 
υπολογισθεί από το θάνατο του δηµιουργού ή των δηµιουργών, και τα οποία δεν 
κατέστησαν νοµίµως προσιτά στο κοινό µέσα σε εβδοµήντα (70) έτη από τη 
δηµιουργία τους, η προστασία λήγει µε την πάροδο εβδοµήντα (70) ετών από τη 
δηµιουργία τους. 
 
(5) Όταν έργο δηµοσιεύεται σε τόµους, τµήµατα, τεύχη, αριθµούς ή επεισόδια, 
και η διάρκεια προστασίας αρχίζει από τη στιγµή που το έργο κατέστη νοµίµως 
προσιτό στο κοινό, η διάρκεια προστασίας υπολογίζεται για κάθε µέρος χωριστά. 
 

4 του 128(Ι) του 
2002. 

Προστασία δυνάµει 
διεθνών συνθηκών. 
3(α) του 181(Ι) του 

2007. 

6.—(1) Τηρούµενων. των επιφυλάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος 
εφαρµόζεται επίσης επί αντικειµένων προστασίας, τα οποία πρέπει να 
προστατεύονται δυνάµει διεθνών συνθηκών ή συµβάσεων, οι οποίες δεσµεύουν 
τη ∆ηµοκρατία. 
 
(2)(α) Η κατά το εδάφιο (1) σε συνδιασµό µε το άρθρο 5 χορηγούµενη διάρκεια 
προστασίας δε δύναται να λήγει αργότερα από την ηµεροµηνία λήξεως της 
προστασίας που χορηγείται στη χώρα της οποίας ο δικαιούχος είναι υπήκοος, ούτε 
µπορεί να υπερβαίνει την προβλεπόµενη στις διατάξεις του παρόντα Νόµου για 
ηµεδαπά δικαιώµατα προβλεπόµενης διάρκειας. 
 
(β) Όταν η χώρα προέλευσης ενός προστατεύσιµου κατά τον παρόντα Νόµο 
αντικειµένου είναι τρίτη χώρα κατά την έννοια της ∆ιεθνούς Συµβάσεως της 
Βέρνης, και ο δικαιούχος δεν είναι υπήκοος Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως, η διάρκεια της χορηγούµενης βάσει του εδαφίου (1) προστασίας λήγει 
κατά την ηµεροµηνία λήξεως της προστασίας που χορηγείται στη χώρα 
προελεύσεως του προστατεύσιµου αντικειµένου, µε ανώτατο όριο την οριζόµενη 
στο άρθρο 5 διάρκεια. 
 
(γ) Αντίθετες, βάσει διεθνών συµβάσεων αναληφθείσες υποχρεώσεις της 
∆ηµοκρατίας., παραµένουν σε ισχύ. 
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3(β) του 181(Ι) του 

2007. 
(3) (α) Το δικαίωµα ελέγχου της προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας πάνω και στις δύο όψεις των τραπεζογραµµατίων ευρώ, όπως το 
δικαίωµα αυτό καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ασκείται εντός 
της ∆ηµοκρατίας είτε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην οποία ανήκει 
το εν λόγω δικαίωµα, είτε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για 
λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  
 

643639564 
 (β)Το δικαίωµα ελέγχου της προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας πάνω στην κοινή όψη των κερµάτων ευρώ, όπως το δικαίωµα αυτό 
καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ασκείται εντός της 
∆ηµοκρατίας είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία ανήκει το εν λόγω 
δικαίωµα, είτε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για λογαριασµό της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 

3(β) του 181(Ι) του 
2007. 

(4) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 5, το δυνάµει του εδαφίου (3) δικαίωµα δεν 
υπόκειται σε κανένα χρονικό περιορισµό. 
 

4 του 128(Ι) του 
2002. 

Φύση του 
δικαίωµατος 
πνευµατικής 
ιδιοκτησίας 

3(α) του 128(Ι) του 
2004. 

7.—(1)(α) Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας συνιστάται στο αποκλειστικό 
δικαίωµα ελέγχου της διενέργειας στη ∆ηµοκρατία της— 
 
(i) Αναπαραγωγής, 
 
(ii) διαφηµίσεως, 
 
(iii) πωλήσεως, εκµισθώσεως, διανοµής, δανεισµού, και εκθέσεως στο κοινό του 
προτωτύπου και αντιγράφων, 
 
(iv) µεταδόσεως προς το κοινό, εκποµπής, παρουσιάσεως στο κοινό µέσω 
δορυφόρου, καλωδιακής αναµεταδόσεως, 
 

3(β) του 128(Ι) του 
2004. 

(v) µεταφράσεως, διασκευής και οποιασδήποτε άλλης προσαρµογής, 
 

3(δ) του 128(Ι) του 
2004. 

(vi) παρουσίασης στο κοινό των έργων, ενσυρµάτως ή ασυρµάτως, καθώς και το 
δικαίωµα των δηµιουργών να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά 
τρόπο, ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν επιλέγει 
αυτός, 
 
(vii) απαγόρευσης ή της συγκατάθεσης της διάθεσης στο κοινό, ενσυρµάτως ή 
ασυρµάτως, προστατεύσιµων αντικειµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
7ΣΤ, 
 

3(γ) του 128(Ι) του 
2004. 

ολόκληρου του έργου ή ουσιώδους τµήµατος αυτού. 
 
(β) Για τα αναφερθέντα στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) δικαιώµατα 
ελέγχου ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
(i) Η πρώτη πώληση µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση της υλικής ενσωµατώσεως, ή 
ενός αντιγράφου ή αντιτύπου της, ενός προστατευόµενου κατά τον παρόντα Νόµο 
αντικειµένου από το δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεσή του, εξαντλεί το δικαίωµα 
ελέγχου της πωλήσεως και διανοµής της συγκεκριµένης υλικής ενσωµατώσεως ή 
του συγκεκριµένου αντιγράφου ή αντιτύπου µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
(ii) ∆ε θίγεται από την προβλεπόµενη στην υποπαράγραφο (i) πρώτη πώληση το 
δικαίωµα ελέγχου των µεταγενέστερων εκµισθώσεων και δανεισµών. 
 
(iii) Ο δηµόσιος δανεισµός του προστατευόµενου αντικειµένου ή υλικής 
ενσωµατώσεώς του σε καµιά περίπτωση δε συνεπάγεται την προβλεπόµενη στην 
υποπαράγραφο (i) εξάντληση. 
 

3(ε) του 128(Ι) του (iv) τα δικαιώµατα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (vi) και (vii) της 
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2004. παραγράφου (α), δεν εξαντλούνται µε οποιαδήποτε πράξη παρουσίασης ή 
διάθεσης στο κοινό. 
 

3(στ) του 128(Ι) 
του 2004. 

(γ) Η απλή παροχή των υλικών µέσων για τη διευκόλυνση ή την πραγµατοποίηση 
της παρουσίασης δεν αποτελεί καθαυτή παρουσίαση στο κοινό κατά την έννοια 
της υποπαραγράφου (vi) της παραγράφου (α). 
 
(2) Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας δεν περιλαµβάνει το δικαίωµα 
ελέγχου— 
 
(α) Της τελέσεως οιασδήποτε των πράξεων, οι οποίες προαναφέρθηκαν, µε 
πνεύµα καλής πίστεως για το σκοπό έρευνας ατοµικής χρήσεως, κριτικής 
ανασκοπήσεως ή αναφοράς σε επίκαιρα γεγονότα, υπό τον όρο ότι, εάν η χρήση 
αυτή γίνεται δηµόσια, αυτή συνοδεύεται από αναγνώριση του τίτλου και της 
πατρότητας του έργου, µε εξαίρεση την περίπτωση, κατά την οποία το έργο 
παρεµπιπτόντως συµπεριελήφθη σε εκποµπή  
 
(β) της συµπεριλήψεως σε ταινία ή εκποµπή οιουδήποτε καλλιτεχνικού έργου 
εγκατεστηµένου σε µέρος όπου αυτό δύναται να βλέπεται από το κοινό  
 
(γ) της αναπαραγωγής και διαµονής αντιτύπων οιουδήποτε καλλιτεχνικού έργου 
µονίµως εγκατεστηµένου σε µέρος όπου αυτό δύναται να βλέπεται από το κοινό  
 
(δ) της παρεµπίπτουσας παρεµπίπτουσας συµπεριλήψεως καλλιτεχνικού έργου σε 
ταινία ή εκποµπή  
 
(ε) της συµπεριλήψεως ενός έργου σε εκποµπή, µετάδοση προς το κοινό, 
ηχογράφηση, ταινία ή σε συλλογή έργων, εφόσον η συµπερίληψη αυτή γίνεται 
υπό τύπο επεξηγήσεως για διδακτικούς σκοπούς και δεν αντιβαίνει προς τη 
χρηστή πρακτική και νοουµένου ότι γίνεται µνεία της πηγής προελεύσεως και του 
ονόµατος του δηµιουργού, το οποίο εµφαίνεται επί του έργου που χρησιµοποιείται 
µε τον τρόπο αυτό  
 
(στ) της παραθέσεως αποσπασµάτων από έργα, τα οποία δηµοσιεύθηκαν, εφόσον 
αυτό δεν αντιβαίνει προς τη χρηστή πρακτική και εφόσον η έκταση αυτών δεν 
υπερβαίνει την έκταση που δικαιολογείται από το σκοπό αυτό, περιλαµβανοµένης 
της παραθέσεως αποσπασµάτων από άρθρα εφηµερίδων και περιοδικών υπό 
µορφή συνοψίσεως του τύπου, νοουµένου ότι γίνεται µνεία της πηγής 
προελεύσεως και του ονόµατος του δηµιουργού, το οποίο εµφαίνεται επί του 
έργου που χρησιµοποιείται µε τον τρόπο αυτό  
 

3(ζ) του 128(Ι) του 
2004. 

(ζ) της αναπαραγωγής δια του τύπου, παρουσίασης στο κοινό όπως αυτή 
καθορίζεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω ή διάθεσης δηµοσιευµένων άρθρων για 
οικονοµικά, πολιτικά ή θρησκευτικά θέµατα επικαιρότητας ή ραδιοτηλεοπτικώς 
µεταδιδοµένων έργων ή άλλων αντικειµένων του ιδίου τύπου, όταν η χρήση αυτή 
δεν απαγορεύεται ρητά και εφόσον αναφέρεται η πηγή, συµπεριλαµβανοµένου 
του ονόµατος του δηµιουργού, ή χρήση έργων ή άλλων αντικειµένων κατά την 
παρουσίαση της επικαιρότητας, στο βαθµό που δικαιολογείται από τον 
ενηµερωτικό σκοπό και εφόσον αναφέρεται η πηγή, συµπεριλαµβανοµένου του 
ονόµατος του δηµιουργού, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο· 
 
(η) της ηχογραφήσεως φιλολογικού ή µουσικού έργου, καθώς επίσης κα τις 
αναπαραγωγής της ηχογραφήσεως αυτής από το δηµιουργό ή µετά από άδεια που 
παραχωρήθηκε από αυτόν, νοουµένου ότι τα αντίτυπα αυτής προορίζονται για 
λιανική πώληση στη ∆ηµοκρατία και νοουµένου ότι το έργο αυτό έχει ήδη 
προηγουµένως ηχογραφηθεί, είτε στη ∆ηµοκρατία είτε στην αλλοδαπή, µετά από 
άδεια που παραχωρήθηκε από το δικαιούχο του σχετικού µέρους του δικαιώµατος 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, υπό όρους και κατόπιν καταβολής εύλογης 
αποζηµιώσεως που ήθελαν καθορισθεί από τον Υπουργό  
 
(θ) της από ένα πρόσωπο αναγνώσεως ή απαγγελίας στο κοινό ή σε εκποµπή 
οιουδήποτε εύλογου αποσπάσµατος φιλολογικού έργου που δηµοσιεύθηκε, 
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εφόσον συνοδεύεται από επαρκή αναγνώριση  
 

623261630 
3(ζ) του 128(Ι) του 

2004. 
(ι) οιασδήποτε χρήσεως, παρουσιάσεως ενός έργου γινοµένης από δηµόσιες 
βιβλιοθήκες, µη εµπορικά κέντρα συλλογής και αρχείων και διατηρήσεως 
στοιχείων και επιστηµονικά ιδρύµατα, εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή µουσεία όπως 
ήθελον καθορισθεί, εφ’ όσον η χρήση αυτή γίνεται για το δηµόσιον συµφέρον, 
δεν αντλείται δε καµία πρόσοδος από αυτήν και δεν εισπράττεται κανένα τέλος 
εισόδου για την τυχόν προς το κοινό µετάδοση του έργου που χρησιµοποιείται µε 
τον τρόπο αυτό· 
 

3(ζ) του 128(Ι) του 
2004. 

(ια) της αναπαραγωγής για εφήµερες εγγραφές έργων που πραγµατοποιούνται δι’ 
ιδίων µέσων από ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό ή υπό την διεύθυνση ή τον έλεγχο 
αυτού, εφ’ όσον ή αναπαραγωγή αυτή ή τα οιαδήποτε αντίτυπα αυτής 
προορίζονται αποκλειστικά για νόµιµη εκποµπή, καταστρέφονται δε πριν από το 
τέλος περιόδου έξι ηµερολογιακών µηνών, οι οποίοι αρχίζουν αµέσως µετά την 
πραγµατοποίηση της αναπαραγωγής, ή πριν από το τέλος µεγαλύτερων περιόδων, 
οι οποίες ήθελον συµφωνηθεί µεταξύ της ραδιοφωνικής αρχής και του δικαιούχου 
του σχετικού µέρους του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας επί του έργου: 
 
Νοείται ότι κάθε αναπαραγωγή έργου δυνάµει της παρούσας παραγράφου, εφ’ 
όσον το έργο αυτό συνιστά απεικόνιση ή αποτύπωση αντικειµενικών γεγονότων 
(ντοκυµαντέρ) εξαιρετικού ιστορικού ενδιαφέροντος, δύναται να διατηρείται στα 
αρχεία της ραδιοφωνικής αρχής, τα οποία δια του παρόντος χαρακτηρίζονται ως 
επίσηµα αρχεία για τον ως άνω σκοπό. Όµως, τηρουµένων των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου, η αναπαραγωγή αυτή δεν δύναται να χρησιµοποιείται για 
εκποµπές, ή για οιονδήποτε άλλο σκοπό, χωρίς την συγκατάθεση του δικαιούχου 
του σχετικού µέρους του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας επί του έργου· 
 
(ιβ) της εκποµπής δηµοσιευθέντος έργου, για το οποίο δεν ενδιαφέρεται κανένα 
σώµα χορηγήσεως αδειών από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 15, υπό τον όρο 
ότι, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο δικαιούχος του 
δικαιώµατος εκποµπής επί του έργου λαµβάνει εύλογη αποζηµίωση, η οποία 
καθορίζεται, όταν δεν υπάρχει συµφωνία, από την αρµόδια αρχή που διορίζεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 15  
 

3(ζ) του 128(Ι) του 
2004. 

(ιγ) οιασδήποτε χρήσεως έργου, η οποία γίνεται για σκοπούς δικαστικής, 
κοινοβουλευτικής ή διοικητικής διαδικασίας ή αναφοράς σε οιανδήποτε τέτοια 
διαδικασία· 
 

3(ζ) του 128(Ι) του 
2004. 

(ιδ) της αναπαραγωγής δια του τύπου, παρουσίασης στο κοινό ή διάθεσης 
δηµοσιευµένων άρθρων για οικονοµικά, πολιτικά ή θρησκευτικά θέµατα 
επικαιρότητας ή ραδιοτηλεοπτικώς µεταδιδοµένων έργων ή άλλων αντικειµένων 
του ιδίου τύπου, όταν η χρήση αυτή δεν απαγορεύεται ρητά και εφόσον 
αναφέρεται η πηγή, συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατος του δηµιουργού, ή 
χρήση έργων ή άλλων αντικειµένων κατά την παρουσίαση της επικαιρότητας, στο 
βαθµό που δικαιολογείται από τον ενηµερωτικό σκοπό και εφόσον αναφέρεται η 
πηγή, συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατος του δηµιουργού, εκτός εάν 
διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο· 
 

3(η) του 128(Ι) του 
2004. 

(ιε) της αναπαραγωγής σε οποιοδήποτε µέσο που πραγµατοποιείται από φυσικό 
πρόσωπο για ιδιωτική χρήση και για µη άµεσους ή έµµεσους εµπορικούς 
σκοπούς, υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι λαµβάνουν δίκαιη αποζηµίωση που 
συνεκτιµά την εφαρµογή ή όχι των τεχνολογικών µέτρων στο συγκεκριµένο έργο 
ή άλλο υλικό· 
 
(ιστ) της αναπαραγωγής σε χαρτί ή ανάλογο υλικό φορέα, µε τη χρήση 
οποιουδήποτε είδους φωτογραφικής τεχνικής ή µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που 
επιφέρει παρόµοια αποτελέσµατα, εκτός από τις παρτιτούρες, υπό τον όρο ότι οι 
δικαιούχοι λαµβάνουν δίκαιη αποζηµίωση· 
 
(ιζ) της αναπαραγωγής εκποµπών εκ µέρους µη κερδοσκοπικών κοινωνικών 
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ιδρυµάτων, όπως τα νοσοκοµεία ή οι φυλακές, υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι 
λαµβάνουν δίκαιη αποζηµίωση· 
 
(ιη) οιασδήποτε χρήσεως χάριν µόνο παραδείγµατος κατά τη διδασκαλία ή την 
επιστηµονική έρευνα, εφόσον αναφέρεται η πηγή, συµπεριλαµβανοµένου του 
ονόµατος του δηµιουργού, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο και 
εφόσον δικαιολογείται από τον επιδιωκόµενο µη εµπορικό σκοπό· 
 
(ιθ) οιασδήποτε χρήσεως προς όφελος προσώπων µε ειδικές ανάγκες, η οποία 
συνδέεται άµεσα µε την αναπηρία και δεν έχει εµπορικό χαρακτήρα, στο βαθµό 
που απαιτείται λόγω της συγκεκριµένης αναπηρίας. 
 
(3) Η χρήση έργου δυνάµει των διατάξεων των παραγράφων (α), (ε), (στ), (ζ), (θ), 
(ι), (ιγ) και (ιδ) του εδαφίου (2) περιλαµβάνει και τη χρήση αυτού σε οποιαδήποτε 
από τις γλώσσες που χρησιµοποιούνται γενικώς στη ∆ηµοκρατία. 
 
(4) Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί επιστηµονικού, φιλολογικού, 
µουσικού ή καλλιτεχνικού έργου, περιλαµβανοµένης και φωτογραφίας, καθώς και 
αυτό επί ταινίας περιλαµβάνει το δικαίωµα του δηµιουργού, εφ’ όρου ζωής αυτού, 
να διεκδικεί πατρότητα του έργου και να αντιτίθεται σε κάθε αλλοίωση, περικοπή 
ή άλλη τροποποίηση αυτού, οι οποίες θα έθιγαν την τιµή ή τη φήµη του: 
 
Νοείται ότι ο δηµιουργός ο οποίος επιτρέπει τη χρήση του έργου του σε ταινία ή 
τηλεοπτική εκποµπή, δε δύναται να παρεµποδίζει τροποποιήσεις, οι οποίες είναι 
απολύτως αναγκαίες για τεχνικούς λόγους ή προς το σκοπό εµπορικής 
εκµεταλλεύσεως του έργου. 
 

3(θ) του 128(Ι) του 
2004. 

(5) Εξαιρούνται από το αποκλειστικό δικαίωµα αναπαραγωγής προσωρινές 
πράξεις αναπαραγωγής, οι οποίες είναι µεταβατικές ή βοηθητικές, όπως οι 
πράξεις που καθιστούν δυνατή την αναζήτηση (browsing) καθώς και την 
αποθήκευση σε κρυφή µνήµη (caching), συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 
καθιστούν δυνατή την αποτελεσµατική λειτουργία των συστηµάτων µετάδοσης, 
υπό τον όρο ότι ο διαµεσολαβητής δεν τροποποιεί τις πληροφορίες και δεν 
παρεµποδίζει τη νόµιµη χρήση της τεχνολογίας, η οποία αναγνωρίζεται ευρέως 
και χρησιµοποιείται από τη βιοµηχανία, προκειµένου να αποκτήσει δεδοµένα 
σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των πληροφοριών. Τέτοια χρήση θεωρείται νόµιµη 
εφόσον επιτρέπεται από τον δικαιούχο ή δεν περιορίζεται από το νόµο. 
 

5 του 128(Ι) του 
2002. 

Φύση του 
δικαιώµατος 
πνευµατικής 

ιδιοκτησίας επί 
αρχιτεκτονικού 

έργου  

7Α Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί αρχιτεκτονικού έργου περιλαµβάνει 
επίσης το αποκλειστικό δικαίωµα ελέγχου της ανεγέρσεως οιασδήποτε οικοδοµής, 
η οποία αναπαράγει ολόκληρο το έργο ή ουσιαστικό µέρος αυτού είτε υπό την 
πρωτότυπη µορφή αυτού είτε υφ’ οιανδήποτε µορφή, η οποία έλκει την καταγωγή 
ανεγνωρισµένως από το πρωτότυπο: 
 
Νοείται ότι το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας εφ’ οιουδήποτε τέτοιου έργου 
δεν περιλαµβάνει το δικαίωµα ελέγχου της ανακαινίσεως, στον ίδιο ρυθµό µε 
αυτόν του πρωτοτύπου, οικοδοµής µε την οποία σχετίζεται το εν λόγω 
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
 

5 του 128(Ι) του 
2002. 

Φύση του 
δικαιώµατος 
πνευµατικής 

ιδιοκτησίας επί 
προγράµµατος 
ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. 

7Β.—(1) Προστατεύονται κατά τον παρόντα Νόµο ως φιλολογικά έργα τα 
προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών συµπεριλαµβανοµένου του 
προπαρασκευαστικού υλικού του σχεδιασµού των, υπό τη µόνη προϋπόθεση ότι 
είναι προσωπικά πνευµατικά δηµιουργήµατα του δηµιουργού τους, ή επί έργων 
κοινής δηµιουργίας των δηµιουργών τους, και όχι αντιγραφή ήδη υπάρχοντος 
προγράµµατος ή προσχεδίου προγράµµατος.  
 
(2) Η προστασία σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο ισχύει για κάθε µορφή 
εκφράσεως ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ιδεές και οι αρχές, 
στις οποίες βασίζεται οποιοδήποτε στοιχείο προγράµµατος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, περιλαµβανοµένων και εκείνων, στις οποίες βασίζονται τα 
συστήµατα διασυνδέσεώς του, δεν προστατεύονται µε δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. 
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(3) Επιφυλασσοµένων των προβλεποµένων στα εδάφια (4) και (5) κατωτέρω, 
καθώς και των προβλεποµένων στο εδάφιο (1) του άρθρου 7 δικαιώµατων 
ελέγχου, το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί προγράµµατος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή συνίσταται στο αποκλειστικό δικαίωµα της διενέργειας στη 
∆ηµοκρατία οποιασδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις: 
 
(α) Της οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του προγράµµατος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, µε κάθε µέσο και µορφή, εν λόγω ή εν µέρει. Εφόσον η φόρτωση, η 
εµφάνιση στην οθόνη, η εκτέλεση, η µεταβίβαση ή η αποθήκευση του 
προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή απαιτούν τέτοια αναναπαραγωγή, οι 
πράξεις αυτές υπόκεινται σε άδεια εκ µέρους του δικαιούχου. 
 
(β) Της µεταφράσεως, προσαρµογής, διαρρυθµίσεως ή οποιαδήποτε άλλης 
µετατροπής του προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή και αναπαραγωγής των 
αποτελεσµάτων του, µε την επιφύλαξη των δικαιώµατων του προσώπου που 
τροποποιεί το πρόγραµµα. 
 
(γ) Οποιασδήποτε µορφής διανοµής στο κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της 
εκµισθώσεως του πρωτότυπου προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή των 
αντιγράφων του. 
 
(4) Επιφυλασσοµένων των προβλεποµένων στο εδάφιο (2) του άρθρου 7 
εξαιρέσεων, επιτρέπεται στο νόµιµο χρήστη να προβεί, χωρίς την άδεια του 
δικαιούχου και χωρίς πληρωµή αµοιβής σε αυτόν, και στις ακόλουθες πράξεις: 
 
(α) Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία, στην οριστική ή προσωρινή 
αναπαραγωγή, µετάφραση, προσαρµογή, διασκεύη ή οποιαδήποτε άλλη 
µετατροπή του προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή και αναπαραγωγή των 
αποτελεσµάτων του, όταν οι πράξεις αυτές είναι αναγκαίες για την κατά 
προορισµό χρησιµοποίηση του προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή από το 
πρόσωπο που το απέκτησε νοµίµως, συµπεριλαµβανοµένης και της διορθώσεως 
σφαλµάτων. 
 
(β) Στην παραγωγή ενός εφεδρικού αντιγράφου του προγράµµατος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, στο µέτρο που το αντίγραφο αυτό είναι απαραίτητο για τη νόµιµη 
χρήση του προγράµµατος. Αντίθετη συµφωνία είναι άκυρη. 
 
(γ) Στην παρακολούθηση, µελέτη ή δοκιµή της λειτουργίας του προγράµµατος, 
προκειµένου να εντοπίσει τις ιδεές και αρχές που αποτελούν τη βάση 
οποιουδήποτε στοιχείου του, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές γίνονται 
κατά τη διάρκεια πράξεως φορτώσεως, εµφανίσεως στην οθόνη, εκτελέσεως, 
µεταβιβάσεως ή αποθηκεύσεως του προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Αντίθετη συµφωνία είναι άκυρη. 
 
(δ) Αναπαραγωγή για µη ιδιωτική χρήση, ως και ιδιωτική χρήση πέρα των 
προαναφερθεισών στις παραγράφους (β) και (γ) περιπτώσεων, δεν επιτρέπεται. 
 
(ε) Στην εµπορική µίσθωση στο κοινό, προγραµµάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών όπου το ίδιο το πρόγραµµα δεν αποτελεί το ουσιώδες αντικείµενο 
της µίσθωσης. 
 
5(α) Επιτρέπεται στο νόµιµο χρήστη, ο οποίος επί του προγράµµατος µπορεί να 
ενεργήσει αυτός ο ίδιος είτε να εξουσιοδοτήσει τρίτα πρόσωπα, να προβεί στην 
αναπαραγωγή του κώδικα και την τροποποίηση της µορφής του κατά την έννοια 
των παραγράφων (α) και (γ) του εδαφίου (4), εφόσον οι ενέργειες αυτές είναι 
απαραίτητες προκειµένου να ληφθούν οι αναγκαίες πληροφορίες για τη 
διαλειτουργικότητα µε άλλα προγράµµατα ενός ανεξάρτητα δηµιουργηθέντος 
προγράµµατος, και υπό την προϋπόθεση ότι οι αναγκαίες για τη 
διαλειτουργικότητα πληροφορίες δεν ήταν ήδη ευκόλως και ταχέως προσιτές στο 
νόµιµο χρήστη και οι πράξεις περιορίζονται στα µέρη του αρχικού προγράµµατος 
που είναι απαραίτητα για τη διαλειτουργικότητα αυτή. 
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(β) Οι πληροφορίες που ελήφθηκαν κατά την αντίστροφή µεταγλώττιση 
(decompilation) που προβλέπεται στην παράγραφο (α) δεν επιτρέπεται— 
 
(i) Να χρησιµοποιηθούν για σκοπούς άλλους εκτός από την επίτευξη της 
διαλειτουργικότητας του ανεξάρτητα δηµιουργηθέντος προγράµµατος 
ηλεκτρονικού υπολογιστή  
 
(ii) να ανακοινωθούν σε άλλα πρόσωπα εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό 
απαιτείται για τη διαλειτουργικότητα του ανεξάρτητα δηµιουργηθέντος 
προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή  
 
(iii) να χρησιµοποιηθούν για την επεξεργασία, την παραγωγή ή την εµπορία 
προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, του οποίου η έκφραση παρουσιάζει 
σηµαντικές οµοιότητες προς το αρχικό πρόγραµµα ή για οποιαδήποτε άλλη πράξη 
που προσβάλλει την πνευµατική ιδιοκτησία του δηµιουργού. 
 
(γ) Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν µπορούν να ερµηνευτούν κατά τρόπο 
ώστε να θίγεται η κανονική εκµετάλλευση του προγράµµατος ή να καταστεί 
δυνατή η πρόκληση αδικαιολόγητης βλάβης στα νόµιµα συµφέροντα του 
δικαιούχου, όπως οι όροι αυτοί νοούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
Συµβάσεως της Βέρνης. 
 
(δ) Συµφωνίες αντίθετες προς τα οριζόµενα στις παραγράφους (α), (β), και (γ) 
ανωτέρω είναι άκυρες. 
 

5 του 128(Ι) του 
2002. 

Φύση του 
δικαιώµατος 
πνευµατικής 
ιδιοκτησίας 

πλήρους ή ειδικής 
φύσεως επί βάσεως 

δεδοµένων. 

7Γ.—(1)(α) Επί βάσεως δεδοµένων αποκτάται πλήρες δικαίωµα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο (2) κατωτέρω, ή ειδικής φύσεως 
δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο (3) κατωτέρω, 
αναλόγως του αν η βάση πληροί τις προϋποθέσεις πρωτοτυπίας ή όχι: 
 
Νοείται ότι κτήση του ενός δικαιώµατος δεν αποκλείει την κτήση του άλλου. 
 
(β) Βάση δεδοµένων πληροί τις προϋποθέσεις πρωτοτυπία, αν αποτελεί 
πνευµατικό δηµιούργηµα είτε λόγω της επιλογής είτε λόγω της διευθετήσεως του 
περιεχοµένου της. 
 
(γ) Η προστασία βάσει του δικαιώµατος του δηµιουργού που παρέχεται στις 
πάσης µορφής βάσεις δεδοµένων σύµφωνα µε το παρόν άρθρο δεν εκτείνεται στο 
περιεχόµενο τους και δε θίγει κανένα από τα δικαιώµατα που υφίστανται για το εν 
λόγω περιεχόµενο. 
 
(2)(α) Ο δηµιουργός βάσεως δεδοµένων, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις 
πρωτοτυπίας, είτε αυτός είναι ένα φυσικό πρόσωπο είτε οµάδα φυσικών 
προσώπων επί βάσεως που δηµιουργήθηκε από κοινού, είτε νοµικό πρόσωπο, έχει 
το αποκλειστικό δικαίωµα να εκτελεί ή να επιτρέπει τις ακόλουθες πράξεις: 
 
(i) Την προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσεως δεδοµένων µε κάθε µέσο 
και µορφή εν λόγω ή εν µέρει  
 
(ii) τη µετάφραση, προσαρµογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη µετατροπή της 
βάσεως δεδοµένων  
 
(iii) οποιαδήποτε µορφή διανοµής της βάσεως δεδοµένων ή αντιγράφων της στο 
κοινό  
 
(iv) οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση της βάσεως δεδοµένων στο 
κοινό  
 
(v) οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανοµή, ανακοίνωση επίδειξη ή παρουσίαση στο 
κοινό των αποτελεσµάτων των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο (ii). 
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(β)(i) Επιφυλασσοµένων των προβλεποµένων στο εδάφιο (2) του άρθρου 7 
εξαιρέσεων, ο νόµιµος χρήστης βάσεως δεδοµένων ή αντιγράφων της δύναται 
χωρίς άδεια του δηµιουργού της να εκτελέσει επίσης οποιαδήποτε από τις 
απαριθµούντες στην παράγραφο (α) πράξεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για την 
πρόσβαση στο περιεχόµενο της βάσεως δεδοµένων και την κανονική 
χρησιµοποίηση της βάσεως. 
 
(ii) Στο µέτρο που ο νόµος χρήστης δικαιούται να χρησιµοποιεί τµήµα µόνο της 
βάσεως δεδοµένων, η ρύθµιση του εδαφίου (i) εφαρµόζεται µόνο για το τµήµα 
αυτό. 
 
(iii) Συµφωνία αντίθετη προς τα ανωτέρω είναι άκυρη. 
 
(γ) Η χωρίς άδεια χρήστη βάσεως δεδοµένων στα πλαίσια των στο εδάφιο (2) του 
άρθρου 7 και στην παράγραφο (β) προβλεποµένων εξαιρέσεων δεν επιτρέπεται να 
θίγει αδικαιολόγητα τα νόµιµα συµφέροντα του δικαιούχου ή να έρχεται σε 
σύγκρουση µε τη συνήθη εκµετάλλευση της βάσεως δεδοµένων, όπως οι ανωτέρω 
όροι νοούνται σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Βέρνης. 
 
3(α) Ο κατασκευαστής βάσεως δεδοµένων έχει το αποκλειστικό δικαίωµα, 
ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω βάση δεδοµένων ή το περιεχόµενο αυτής 
επιδέχεται προστασίας ως πνευµατική ιδιοκτησία ή επί τη βάσει άλλων 
διατάξεων, να απαγορεύει την εξαγωγή ή/και την επαναχρησιµοποίηση του 
συνόµου ή ουσιώδους µέρους του περιεχοµένου της βάσεως δεδοµένων, του 
τελευταίου αξιολογουµένου είτε ποιοτικά, είτε ποσοτικά, αν είτε η αποκτήση, είτε 
ο έλεγχος, είτε η παρουσίαση του περιεχοµένου της βάσεως καταδεικνύουν 
ουσιώδη ποιοτική ή ποσοτική επένδυση από µέρους του. Ενδεχόµενα δικαιώµατα 
επί του περιεχοµένου της βάσεως παραµένουν άθικτα. 
 
(β) Επιφυλασσοµένων των προβλεποµένων στην παράγραφο (γ) κατωτέρω, ο 
κατασκευαστής βάσεως δεδοµένων, η οποία έχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τεθεί στη 
διάθεση του κοινού, δεν µπορεί να εµποδίσει το νόµιµο χρήστη της βάσεως, ή, αν 
τα δικαιώµατά του περιορίζονται σε ένα τµήµα της βάσεως, το νόµιµο χρήστη του 
τµήµατος αυτού— 
 
(i) Να εξάγει ή/και να επαναχρησιµοποιεί µέρος του περιεχοµένου µη 
ηλεκτρονικής βάσεως δεδοµένων, ανεξάρτητα αν αυτό είναι ουσιώδες ή 
επουσιώδες. 
 
(ii) Να εξάγει ή/και να επαναχρησιµοποιεί επουσιώδη µέρη του περιεχοµένου 
ηλεκτρονικής βάσεως δεδοµένων, αξιολογούµενα ποιοτικώς ή ποσοτικώς. 
 
(iii) Να εξάγει ή/και .να επαναχρησιµοποιεί µέρος του περιεχοµένου 
ηλεκτρονικής βάσεως δεδοµένων, ανεξάρτητα αν αυτό είναι ουσιώδες ή 
επουσιώδες, υπό την προϋπόθεση ότι η ως άνω χρήση γίνεται— 
 
(α) Για ιδιωτικούς σκοπούς, 
 
(β) για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον όµως αναφέρεται η πηγή, 
και εφόσον η εξαγωγή ή/και επαναχρησιµοποίηση δεν υπερβαίνει το βαθµό που 
δικαιολογείται από τον επιδιωκόµενο µη εµπορικό σκοπό, 
 
(γ) όταν πρόκειται για εξαγωγή ή/και επαναχρησιµοποίηση για λόγους δηµόσιας 
ασφαλείας ή για σκοπούς διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας. 
 
Συµφωνία αντίθετη προς τα ανωτέρω είναι άκυρη. 
 
(γ) Ο νόµιµος χρήστης βάσεως δεδοµένων, η οποία έχει τεθεί στη διάθεση του 
κοινού καθ’ οιονδήποτε τρόπο, δε δικαιούται να— 
 
(i) Εκτελεί πράξεις, οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση µε την κανονική 
εκµετάλλευση της βάσεως αυτής ή θίγουν αδικαιολογήτως τα νόµιµα συµφέροντα 
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του κατασκευαστή της  
 
(ii) προκαλεί ζηµιά στα πρόσωπα που διαθέτουν δικαίωµα του δηµιουργού ή 
συγγενικά δικαιώµατα επί των έργων ή ερµηνειών ή εκτελέσεων που περιέχονται 
στην εν λόγω βάση  
 
(iii) προβαίνει σε επανειληµµένη και συστηµατική εξαγωγή ή/και 
επαναχρησιµοποίηση επουσιωδών µερών του περιεχοµένου της βάσεως 
δεδοµένων, εφόσον τούτο συνεπάγεται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε 
σύγκρουση µε την κανονική εκµετάλλευση της βάσεως ή θίγουν αδικαιολόγητα 
τα µόνιµα συµφέροντα του κατασκευαστή της βάσεως. 
 
(δ) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, νοούνται ως— 
 
(i) «εξαγωγή»: η µόνιµη ή προσωρινή µεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους 
µέρους του περιεχοµένου βάσεως δεδοµένων σε άλλο υπόθεµα, µε οποιοδήποτε 
µέσο ή υπό οποιαδήποτε µορφή  
 
(ii) «επαναχρησιµοποίηση»: η πάσης µορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή 
ουσιώδους µέρους του περιεχοµένου της βάσεως µε διανοµή αντιγράφων, 
εκµίσθωση, µετάδοση µε άµεση επικοινωνία ή µε άλλες µορφές: 
 
Νοείται ότι, δανεισµός στο κοινό δε συνιστά πράξη εξαγωγής ή 
επαναχρησιµοποιήσεως. 
 

410164475 
5 του 128(Ι) του 

2002. 
Φύση του 

δικαιώµατος 
πνευµατικής 

ιδιοκτησίας επί 
προτέρως 

αδηµοσίευτου 
έργου. 

 

7∆. Κάθε πρόσωπο, το οποίο, µετά τη λήξη της προστασίας του δικαιώµατος 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, για πρώτη φορά δηµοσιεύει νοµίµως ή παρουσιάζει 
νοµίµως στο κοινό έργο προτέρως αδηµοσίευτο, έχει τα περιουσιακά δικαιώµατα 
του δηµιουργού. 
 

5 του 128(Ι) του 
2002. 

Παραβίαση 
δικαιωµάτων µέσω 
παρέµβασης επί 

των πληροφοριών 
για τη διαχείριση 

δικαιωµάτων. 

7Ε.—(1) Συνιστά παραβίαση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που 
προστατεύονται µε τον παρόντα Νόµο, η σκόπιµη διενέργεια από οποιοδήποτε 
πρόσωπο, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει 
εύλογη αιτία να γνωρίζει ότι, θα προξενήσει, υποβοηθήσει, διευκολύνει ή 
αποκρύψει παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώµατος προβλεπόµενου στον παρόντα 
Νόµο: 
 
(α) Αφαίρεση ή τροποποίηση οποιωνδήποτε ηλεκτρονικών πληροφοριών για τη 
διαχείριση δικαιωµάτων χωρίς εξουσιοδότηση  
 
(β) διανοµή, εισαγωγή για διανοµή, εκποµπή ή µετάδοση στο κοινό, χωρίς 
εξουσιοδότηση, έργων ή αντιτύπων έργων γνωρίζοντας ότι οι ηλεκτρονικές 
πληροφορίες για τη διαχείριση δικαιωµάτων έχουν αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί 
χωρίς εξουσιοδότηση. 
 
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος ‘πληροφορίες για τη 
διαχείριση δικαιωµάτων’ σηµαίνει πληροφορίες που προσδιορίζουν το έργο, το 
δηµιουργό του έργου, τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε δικαιώµατος επί του έργου, ή 
πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης του έργου, και 
οποιουδήποτε αριθµούς ή κώδικες που αντιπροσωπεύουν τέτοιες πληροφορίες, 
όταν οποιαδήποτε από αυτά τα στοιχεία πληροφόρησης είναι συνηµµένα σε 
αντίτυπο του έργου ή εµφανίζονται σε σχέση µε τη µετάδοση του έργου στο 
κοινό. 
 

4 του 128(Ι) του 
2004. 

Φύση του 

7ΣΤ. Ανεξάρτητα των διατάξεων του άρθρου 7Ε, οι πιο κάτω δικαιούχοι έχουν 
και το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τη διάθεση στο 
κοινό, ενσυρµάτως ή ασυρµάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει 
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δικαιώµατος 
πνευµατικής 

ιδιοκτησίας στο 
πλαίσιο της 

κοινωνίας της 
πληροφορίας. 

 

πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος: 
 
(α) Οι καλλιτέχνες ερµηνευτές ή εκτελεστές, όσον αφορά την εγγραφή σε υλικό 
φορέα των ερµηνειών ή εκτελέσεών τους· 
 
(β) οι παραγωγοί φωνογραφηµάτων, όσον αφορά τα φωνογραφήµατά τους· 
 
(γ) οι παραγωγοί της πρώτης υλικής ενσωµάτωσης ταινιών, όσον αφορά το 
πρωτότυπο και τα αντίγραφα των ταινιών τους· 
 
(δ) οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί, όσον αφορά την υλική ενσωµάτωση των 
εκποµπών τους, που µεταδίδονται ενσυρµάτως ή ασυρµάτως, 
συµπεριλαµβανοµένης της καλωδιακής ή δορυφορικής αναµετάδοσης. 
 

4 του 181(Ι) του 
2007. 

Καθεστώς του 
δικαιώµατος 

αναπαραγωγής 
τραπεζογραµµατίων 

ευρώ.  
Επίσηµη Εφηµερίδα 

της ΕΕ: L78, 
25.3.2003, σ.16. 

 

7Η. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του όλου ή τµήµατος τραπεζογραµµατίου 
ευρώ, εκτός εάν µε πράξη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ήθελε 
επιβεβαιωθεί ότι έχουν τηρηθεί η περί αναπαραγωγής κανόνες σύµφωνα µε την 
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Μαρτίου 2003, 
σχετικά µε τις ονοµαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την 
ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραµµατίων ευρώ, όπως ισχύει κάθε 
φορά. 

4 του 181(Ι) του 
2007. 

Καθεστώς του 
δικαιώµατος 

αναπαραγωγής της 
κοινής και εθνικής 
όψης των κερµάτων 

ευρώ και 
τραπεζογραµµατίων 

ευρώ. 

7Θ. (1) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του εδαφίου (2), το αποκλειστικό 
δικαίωµα ελέγχου της αναπαραγωγής στη ∆ηµοκρατία της κοινής και εθνικής 
όψης των κερµάτων ευρώ και τραπεζογραµµατίων ευρώ ανήκει στην Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου.  

 (2) Η αναπαραγωγή του συνόλου ή τµήµατος της παράστασης τόσο στην κοινή 
όσο και στην εθνική όψη των κερµάτων ευρώ επιτρέπεται, χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικασία, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

 (α) Για φωτογραφίες, σχέδια, έργα ζωγραφικής, ταινίες, απεικονίσεις και γενικά 
κάθε αναπαραγωγή σε επίπεδη επιφάνεια (χωρίς ανάγλυφο), εφόσον αυτή 
παραµένει πιστή στο πρωτότυπο και δεν χρησιµοποιείται δυσφηµιστικά ή κατά 
τρόπο που να επηρεάζει αρνητικά την εικόνα του ευρώ. 
 

 (β) Για κάθε ανάγλυφη αναπαραγωγή σε αντικείµενα, µε εξαίρεση τα κέρµατα, 
τα µετάλλια και τις µάρκες ή οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο που ενδέχεται κατά 
λάθος να εκληφθεί ως πραγµατικό κέρµα ευρώ. 
 

 (γ) Για αναπαραγωγή σε µάρκες από µαλακά υλικά ή πλαστικό, υπό τον όρο ότι 
το µέγεθός τους είναι κατά πενήντα τοις εκατόν (50%) µεγαλύτερο ή µικρότερο 
από αυτό των πραγµατικών κερµάτων.  
 

59648811 
 (3) Για σκοπούς ερµηνείας του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, οι λέξεις 

‹µετάλλια και µάρκες› περιλαµβάνουν τα µεταλλικά εκείνα αντικείµενα, εκτός 
από τις µήτρες κοπής κερµάτων, που έχουν τα χαρακτηριστικά ή/και τις τεχνικές 
ιδιότητες ενός κέρµατος αλλά δεν έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε νοµοθετικές 
διατάξεις κράτους µέλους, συµµετέχουσας τρίτης χώρας ή άλλης ξένης χώρας 
και, συνεπώς, δεν αποτελούν ούτε νόµιµο µέσο πληρωµής ούτε νόµιµο χρήµα. 
 

6 του 128(Ι) του 
2002. 

Συµβάσεις σχετικές 
µε ταινίες. 

8. Οσάκις ο δικαιούχος του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας εφ’ οιουδήποτε 
φιλολογικού ή καλλιτεχνικού έργου ή ο δικαιούχος συγγενικού δικαιώµατος επί 
ερµηνείας ή εκτελέσεως επιτρέπει να συµπεριληφθεί το προστατευόµενο 
αντικείµενο σε ταινία, η εξουσιοδότηση αυτή θεωρείται, σε περίπτωση απουσίας 
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περί του αντιθέτου συµφωνίας, ότι εµπεριέχει πέρα της εξουσίας µεταδόσεως της 
ταινίας προς το κοινό και της εξουσίας εκποµπής αυτής, επίσης εκχώρηση του 
δικαιώµατος εκµισθώσεως. Το παρόν δεν εφαρµόζεται επί µουσικών έργων 
περιληφθέντων σε ταινία. 
 

Φύσις του 
δικαιώµατος 
πνευµατικής 

ιδιοκτησίας επί 
ηχογραφήσεων. 
7 του 128(Ι) του 

2002. 

9. Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί ηχογραφήσεων συνίσταται εις το 
αποκλειστικόν δικαίωµα ελέγχου εν τη ∆ηµοκρατία της αµέσου ή εµµέσου 
αναπαραγωγής ολοκλήρου ή ουσιαστικού µέρους της ηχογραφήσεως είτε υπό την 
πρωτότυπον ταύτης µορφήν είτε κατόπιν οιασδήποτε διασκευής είτε υφ’ 
οιανδήποτε µορφήν έλκουσαν την καταγωγήν ανεγνωρισµένως εκ του 
πρωτοτύπου, της εκµισθώσεως, δανεισµού και διανοµής προτοτύπου και 
αντιγράφων, και της ραδιοτηλεοπτικής εκποµπής και παρουσιάσεως στο κοινό: 
 

4 του 123(Ι) του 
2006. 

Νοείται ότι οι διατάξεις των παραγράφων (α), (ε), (ι), (ια) και (ιγ) του εδαφίου (2) 
του άρθρου 7 θα εφαρµόζονται στο δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας σε κάποια 
ηχογράφηση κατά τον ίδιο τρόπο όπως και στο δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας 
για κάποιο φιλολογικό, µουσικό ή καλλιτεχνικό έργο ή σε κάποια 
κινηµατογραφική ταινία. 
 

8 του 128(Ι) του 
2002. 

Φύση του 
δικαιώµατος. 
πνευµατικής 

ιδιοκτησίας επί 
εκποµπών. 

10.—(1) Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί εκποµπής συνίσταται στο 
αποκλειστικό δικαίωµα ελέγχου της τελέσεως στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας 
οιασδήποτε των ακόλουθων πράξεων: 
 
(α) Της εγγραφής ή της µε οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής και αναµεταδόσεως 
ολόκληρης της εκποµπής ή ουσιαστικού µέρους αυτής  
 
(β) της προς το κοινό µεταδόσεως ή αναµεταδόσεως σε χώρους, όπου η είσοδος 
επιτρέπεται έναντι πληρωµής εισητηρίου, ολόκληρης της εκποµπής ή ουσιαστικού 
µέρους αυτής, είτε υπό την πρωτότυπη µορφή αυτής είτε κατόπιν οιασδήποτε 
διασκευής είτε υφ’ οιανδήποτε µορφή, η οποία έλκει την καταγωγή 
ανεγνωρισµένως από το πρωτότυπο  
 
(γ) της υλικής ενσωµατώσεως της εκποµπής, ανεξαρτήτως αν η εκποµπή 
µεταδίδει ενσυρµάτως ή ασυρµάτως, συµπεριλαµβανοµένης της καλωδιακής ή 
δορυφορικής µεταδόσεως. Ο δικαιούχος δεν έχει αυτό τι δικαίωµα όταν 
αναµεταδίδει απλώς µέσω καλωδίου εκποµπή άλλου δικαιούχου  
 
(δ) της εκµισθώσεως και δανεισµού των υλικών ενσωµατώσεων της εκποµπής  
 
(ε) της διανοµής των φιλικών ενσωµατώσεων της εκποµπής  
 
(στ) της λήψεως φωτογραφιών από την εκποµπή  
 
(2) Οι διατάξεις των παραγράφων (α), (ε), (ι) και (ιγ) του εδαφίου (2) του άρθρου 
7 θα εφαρµόζονται επί του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας επί εκποµπής 
κατά τον αυτό τρόπο ως και επί του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας επί 
φιλολογικού, µουσικού ή καλλιτεχνικού έργου ή επί ταινίας. 
 
(3) Η σύµβαση ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής µεταδόσεως, αν δεν υπάρχει 
αντίθετη συµφωνία, δε δίνει στον αντισυµβαλλόµενο ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό 
την εξουσία να επιτρέψει σε τρίτους τη µετάδοση ή αναµετάδοση του έργου στο 
κοινό µε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα ή µε υλικούς αγωγούς ή µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή µέσω δορυφόρων. 
 

9 του 128(Ι) του 
2002. 

∆ορυφορική 
µετάδοση. 

10Α.—(1) Η άδεια για την παρουσίαση έργου στο κοινό µέσω δορυφόρου 
αποκτάται µόνο µε συµφωνία. 
 
(2) Η παρουσίαση έργου στο κοινό µέσω δορυφόρου συντελείται στην Κύπρο, 
εάν. υπό τον έλεγχο και την ευθύνη ραδιοτηλεοπτικού οργανισµού ευρισκοµένου 
στο έδαφος της Κύπρου, τα σήµατα — φορείς προγραµµάτων εισάγονται σε µια 
αδιάκοπη αλυσίδα µεταδόσεως προς το δορυφόρο και από εκεί προς το έδαφος. 
Εάν τα σήµατα — φορείς προγραµµάτων έχουν κωδικοποιηµένη µορφή, τότε 
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υπάρχει παρουσίαση στο κοινό µέσω δορυφόρου, εφόσον τίθενται στη διάθεση 
του κοινού από το ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό ή µε τη συγκατάθεσή του τα µέσα 
για την αποκωδικοποίηση του προγράµµατος. 
 
(3) Σε περίπτωση που η περιγραφείσα στο εδάφιο (2) παρουσίαση στο κοινό µέσω 
δορυφόρου τελείται σε Κράτος που δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το 
οποίο δεν παρέχει το επίπεδο προστασίας που προβλέπεται δυνάµει του παρόντος 
Νόµου, ισχύουν τα εξής: 
 
(i) Εάν τα σήµατα — φορείς προγραµµάτων εκπέµπονται προς το δορυφόρο από 
σταθµό µεταδόσεως, ο οποίος ευρίσκεται στην Κύπρο, η παρουσίαση στο κοινό 
µέσω δορυφόρου θεωρείται ότι έχει τελεσθεί στην Κύπρο, τα δε δικαιώµατα 
µπορούν να ασκηθούν κατά του προσώπου που θέτει σε λειτουργία το σταθµό 
µεταδόσεως προς δορυφόρο, 
 
(ii) εάν δε χρησιµοποιείται σταθµός µεταδόσεως προς δορυφόρο που ευρίσκεται 
σε Κράτος Μέλος τη Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά την παρουσίαση στο κοινό 
µέσω δορυφόρου την έχει αναθέσει ραδιοτηλεοπτικός οργανισµός, ο οποίος έχει 
την κύρια εγκατάστασή του στην Κύπρο, η πράξη αυτή τα δικαιώµατα µπορούν 
να ασκηθούν κατά του ραδιοτηλεοπτικού οργανισµού. 
 

9 του 128(Ι) του 
2002. 

Καλωδιακή 
αναµετάδοση. 

10Β.—(1) Η καλωδιακή αναµετάδοση εκποµπών από Κράτη Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως γίνεται βάσει ατοµικών ή συλλογικών συµβάσεων µεταξύ 
των δηµιουργών της εκποµπής και των δικαιούχων συγγενικών δικαιώµατων αφ’ 
ενός και των επιχειρήσεων εκµεταλλεύσεως καλωδιακών δικτύων αφ’ ετέρου, οι 
οποίοι είναι εκατέρωθεν υπόχρεοι να συνάψουν µιά αµοιβαίως επωφελή 
συµφωνία. Αν δεν συναφθεί συµφωνία, οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόµενα µέρη 
µπορεί να ζητήσει από την Αρχή του άρθρου 15 να ενεργήσει ως µεσολαβητής. Η 
διατύπωση της προτάσεως µπορεί να γίνει µε την τήρηση διαδικασίας κατ’ 
αντιµωλίαν, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων και των περί Αρχής 
Κανονισµών. Θεωρείται ότι όλα τα µέρη αποδέχονται την πρόταση της Αρχής, 
εάν κανένα από τα αυτά δεν προβάλει αντιρρήσεις µέσα σε προθεσµία τριών (3) 
µηνών από την κοινοποίηση της. 
 
(2) Το δικαίωµα του δικαιούχου έργου (πλην εκποµπής) ή συγγενικού 
δικαιώµατος να παρέχει άδεια ή να αρνείται την παροχή άδειας στην καλωδιακή 
αναµετάδοση του έργου του ή της παραστάσεως ή της εκτελέσεως αντιστοίχως, 
ασκείται µόνο µέσω σώµατος χορηγήσεως αδειών. Όταν ο δικαιούχος δεν έχει 
αναθέσει τη διαχείριση το σώµα που έχει αναλάβει τη διαχείριση των 
δικαιωµάτων της αυτής κατηγορίας. Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα 
σώµατα χορηγήσεως αδειών για δικαιώµατα αυτής της κατηγορίας, ο δικαιούχος 
είναι ελεύθερος να επιλέξει µεταξύ αυτών. Ο δικαιούχος έχει κατά τα άλλα τα ίδια 
δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις µε εκείνους, οι οποίοι έχουν αναθέσει τη 
διαχείριση, και µπορεί να αξιώσει τα δικαιώµατα αυτά µέσα σε διάστηµα τριών 
(3) ετών από την ηµεροµηνία της καλωδιακής αναµεταδόσεως του έργου του ή 
της παραστάσεως ή της εκτελέσεως αντιστοίχως επί της οποίας υφίσταται 
συγγενικό δικαίωµα. 
 
(3) Ως δικαιώµατα του δικαιούχου εκποµπής, τα οποία κατά τα ανωτέρω δεν 
υπόκεινται στην υποχρέωση συλλογικής διαχειρίσεως, λογίζονται κα εκείνα τα 
δικαιώµατα που του έχουν µεταβιβασθεί από άλλους δικαιούχους στο πλαίσιο της 
συµβάσεως εκποµπής. 
 

9 του 128(Ι) του 
2002. 

∆ικαιώµατα των 
ερµηνευτών ή 
εκτελεστών 

καλλιτεχνών επί 
της παραστάσεως 

των. 

10Γ.—(1) Οι καλλιτέχνες ερµηνευτές ή εκτελεστές έχουν το αποκλειστικό 
δικαίωµα υλικής ενσωµατώσεως, εκµισθώσεως και δανεισµού, αναπαραγωγής και 
διανοµής των ερµηνειών/εκτελέσεών τους, ως και ραδιοτηλεοπτικής εκποµπής και 
παρουσιάσεως στο κοινό και δορυφορικής µεταδόσεως και καλωδιακής 
αναµεταδόσεως αυτών, το τελευταίο όµως µόνο αν η εκτέλεση ή ερµηνεία δεν 
αποτελεί µέρος εκποµπής ή δε γίνεται από υλική εσνωµάτωση. 
 
(2) Οι δικαιούχοι ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες έχουν την απαίτηση 
εύλογης και ενιαίας αµοιβής σε περίπτωση που ηχογράφηση, η οποία εκδίδεται 
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για εµπορικούς σκοπούς, ή µιά αναπαραγωγή της, χρησιµοποιείται για ασύρµατη 
ραδιοτηλεοπτική µετάδοση ή για οποιαδήποτε παρουσίαση στο κοινό. Σε 
περίπτωση που η σχετική αµοιβή έχει εισπραχθεί µέσω σωµάτων χορηγήσεως 
αδειών η απαίτηση στρέφεται κατ’ αυτών, και αν τα έσοδα έχουν κατανεµηθεί 
στους δικαιούχους των ηχογραφήσεων, κατά των τελευταίων. Ελλείψει ατοµικής 
ή συλλογικής συµφωνίας µεταξύ ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών αφ’ ενός 
και δηµιουργών ηχογραφήσεων αφ’ ετέρου περί των όρων κατανοµής της αµοιβής 
αυτής µεταξύ των, οι όροι αυτοί ορίζονται από την Αρχή του άρθρου 15. 
 
(3) Η διάταξη του εδαφίου (4) του άρθρου 7 εφαρµόζεται αναλόγως επί των 
δικαιούχων καλλιτεχνών. 
 

Αρχικός δικαιούχος 
του δικαιώµατος 

πνευµατικής 
ιδιοκτησίας είναι ο 

δηµιουργός. 

11.—(1) Το δυνάµει του παρόντος Νόµου αναγνωριζόµενον δικαίωµα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας αρχικώς ανήκει εις τον δηµιουργόν: 
 
Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 12, οσάκις η 
δηµιουργία ενός έργου— 
 

518117189 
 (α) αναλαµβάνεται κατά παραγγελίαν προσώπου ή οργανισµού όστις δεν είναι ο 

εργοδότης του δηµιουργού δυνάµει συµβάσεως περί παροχής υπηρεσιών ή 
µαθητείας· 
 

 (β) µη έχουσα ούτως αναληφθή κατά παραγγελίαν, πραγµατοποιήται κατά την 
διάρκειαν της απασχολήσεως του δηµιουργού, ως µέρος των καθηκόντων αυτού 
δυνάµει της περί απασχολήσεως συµβάσεως αυτού, 
 

 το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας λογίζεται ως µεταβιβασθέν εις το πρόσωπον 
ή τον οργανισµόν όστις παρήγγειλε το έργον ή εις τον εργοδότην του δηµιουργού, 
επιφυλασσοµένης οιασδήποτε µεταξύ των µερών συµφωνίας αποκλειούσης ή 
περιοριζούσης την τοιαύτην µεταβίβασιν. 
 

10(α) του 128(Ι) 
του 2002. 

(2)(α) Αρχικός δηµιουργός της ταινίας είναι ο παραγωγός της ταινίας  
 
(β) Πέραν του παραγωγού, θεωρείται ως συνδηµιουργός της ταινίας ο κύριος 
σκηνοθέτης . Η διάταξη αυτή έχει εφαρµογή µόνο σε έργα, τα οποία παρήχθηκαν 
µετά την 1η Ιουλίου 1994. 
 

10(β) του 128(Ι) 
του 2002. 

(3) Το επί έργου τινός αναγεγραµµένον όνοµα, όπερ σκοπεί να είναι το του 
δηµιουργού αυτού, θεωρείται ως το τοιούτο µέχρις αποδείξεως του εναντίου. 
 

 (4) Εν περιπτώσει ανωνύµου ή ψευδωνύµου έργου το πρόσωπον ούτινος το όνοµα 
αναγράφεται επί του έργου ως εκδότης λογίζεται, µέχρις αποδείξεως του εναντίου, 
ως ο νόµιµος αντιπρόσωπος του ανωνύµου ή ψευδωνύµου δηµιουργού, δικαιούται 
δε να ενασκή και προασπίζη τα δικαιώµατα άτινα ανήκουν εις τον δηµιουργόν 
δυνάµει του παρόντος Νόµου. 
 

 (5) Εν περιπτώσει αδηµοσιεύτου έργου, οσάκις δεν είναι µεν γνωστή η ταυτότης 
του δηµιουργού υφίστανται όµως λόγοι ενισχύοντες την άποψιν ότι ούτος είναι 
πολίτης της ∆ηµοκρατίας, το αναγνωριζόµενον υπό του παρόντος Νόµου 
δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας λογίζεται ανήκον εις τον Υπουργόν Παιδείας. 
 

 (6) Αι διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) παύουν να εφαρµόζωνται ευθύς ως η 
ταυτότης του δηµιουργού καταστή γνωστή. 
 

10(γ) του 128(Ι) 
του 2002. 

(7) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και επί 
συγγενικών δικαιώµατων. 
 

609447896 
5 του 123(Ι) του 

2006. 
∆ικαίωµα 

11Α. Το δικαίωµα παρακολούθησης του δηµιουργού πρωτότυπου έργου τέχνης 
είναι το αναπαλλοτρίωτο δικαίωµα, από το οποίο δε χωρεί παραίτηση ούτε εκ 
των προτέρων, είσπραξης ενός ποσοστού επί του τιµήµατος κάθε µεταπώλησης 
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παρακολούθησης 
του δηµιουργού 

πρωτότυπου έργου 
τέχνης. 

του πρωτότυπου έργου, µετά την πρώτη µεταβίβαση αυτού εκ µέρους του 
δηµιουργού: 
 

 Νοείται ότι, πρωτότυπα έργα τέχνης θεωρούνται τα έργα εικαστικών τεχνών, 
όπως οι πίνακες, η χαρτεπικόλληση (κολλάζ), τα ψηφιδωτά, τα έργα ζωγραφικής, 
τα κοσµήµατα, τα σχέδια, οι εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, 
τα γλυπτά, τα χειροποίητα χαλιά τοίχου (ταπισερί), τα προϊόντα κεραµικής και 
υαλουργίας και οι φωτογραφίες, εφόσον τα έργα αυτά έχουν εκτελεσθεί εξ 
ολοκλήρου από τον καλλιτέχνη ή πρόκειται για αντίτυπα που θεωρούνται ως 
πρωτότυπα έργα τέχνης. 
 

5 του 123(Ι) του 
2006. 

Αντικείµενο του 
δικαιώµατος 

παρακολούθησης 
πρωτότυπου έργου 

τέχνης. 

11Β. (1) Το δικαίωµα παρακολούθησης του δηµιουργού πρωτότυπου έργου 
τέχνης τυγχάνει εφαρµογής σε όλες τις µεταπωλήσεις στις οποίες συµµετέχουν, 
ως πωλητές, αγοραστές ή ενδιάµεσοι, επαγγελµατίες της αγοράς έργων τέχνης, 
όπως οίκοι δηµοπρασιών, γκαλερί έργων τέχνης και γενικά οποιοσδήποτε 
έµπορος έργων τέχνης. 
 

 (2) Σε κάθε µεταπώληση του πρωτότυπου έργου τέχνης, ο δηµιουργός και, 
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 11ΣΤ, µετά το θάνατό του οι κληρονόµοι 
του, έχουν το δικαίωµα να απαιτήσουν από τον πωλητή ποσοστό του τιµήµατος 
της µεταπώλησης του έργου. Η εξουσία αυτή δε µεταβιβάζεται µεταξύ ζώντων.  
 

 (3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση των 
πρωτότυπων χειρογράφων συγγραφέων και συνθετών. 
 

 (4) Το δικαίωµα παρακολούθησης τυγχάνει εφαρµογής όταν ένα σε λίρες 
Κύπρου· πρωτότυπο έργο τέχνης είναι σύνθετο, απαρτιζόµενο από τµήµατα που 
έχουν δηµιουργηθεί χωριστά και οι δηµιουργοί των τµηµάτων αυτών είναι οι 
αρχικοί συνδικαιούχοι των δικαιωµάτων επί του σύνθετου έργου.  
 

5 του 123(Ι) του 
2006. 

Κατώτατο όριο και 
συντελεστές. 

11Γ. (1) Η κατώτατη τιµή πώλησης, για την οποία τυγχάνει εφαρµογής το 
δικαίωµα παρακολούθησης στις πωλήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11Β είναι 
τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ ή το αντίστοιχο σε λίρες Κύπρου. 
 

 (2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, το 
ποσοστό που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11Β υπολογίζεται βάσει 
των ακόλουθων συντελεστών: 
 

 (α) 4% για το τµήµα της τιµής πώλησης έως πενήντα χιλιάδες (50000) ευρώ ή το 
αντίστοιχο σε λίρες Κύπρου· 
 

872748255 
 (β) 3% για το τµήµα της τιµής πώλησης µεταξύ πενήντα χιλιάδες και ένα 

(50000,01) ευρώ και διακόσιες χιλιάδες (200000) ευρώ ή το αντίστοιχο των 
ποσών αυτών σε λίρες Κύπρου· 
 

 (γ) 1% για το τµήµα της τιµής πώλησης µεταξύ διακόσιων χιλιάδων και ένα 
(200000,01) ευρώ και τριακόσιων πενήντα χιλιάδων (350000) ευρώ ή το 
αντίστοιχο των ποσών αυτών σε λίρες Κύπρου· 
 

 (δ) 0,5% για το τµήµα της τιµής πώλησης µεταξύ τριακόσιων πενήντα χιλιάδων 
και ενός (350000,01) ευρώ και πεντακόσιων χιλιάδων (500000) ευρώ ή το 
αντίστοιχο των ποσών αυτών σε λίρες Κύπρου· 
 

 (ε) 0,25% για το τµήµα της τιµής πώλησης που υπερβαίνει τις πεντακόσιες 
χιλιάδες (500000) ευρώ ή το αντίστοιχο σε λίρες Κύπρου. 
 

 (3) Το ποσοστό που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11Β δε δύναται να 
υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακόσιων (12500) ευρώ ή το 
αντίστοιχο σε λίρες Κύπρου. 
 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally 
embedded signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2008. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

5 του 123(Ι) του 
2006. 

Βάση υπολογισµού. 
 

11∆. Οι τιµές πώλησης που προβλέπονται στο άρθρο 11Γ δεν περιλαµβάνουν το 
φόρο προστιθέµενης αξίας. 
 

5 του 123(Ι) του 
2006. 

∆ικαιούχοι των 
ποσοστών υπήκοοι 

τρίτων χωρών. 

11Ε. Ο δηµιουργός που είναι υπήκοος τρίτης χώρας και δεν έχει τη συνήθη 
διαµονή του στη ∆ηµοκρατία ή κληρονόµος του έχει το δικαίωµα 
παρακολούθησης σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, νοουµένου ότι η νοµοθεσία 
της χώρας ιθαγένειας του δηµιουργού ή κληρονόµου του, προστατεύει το 
δικαίωµα παρακολούθησης στη συγκεκριµένη χώρα υπέρ του δηµιουργού από 
κράτη µέλη και κληρονόµου του.  
 

5 του 123(Ι) του 
2006. 

∆ιάρκεια 
προστασίας του 
δικαιώµατος 

παρακολούθησης. 
 

11ΣΤ. Η προστασία του δικαιώµατος παρακολούθησης διαρκεί κατά την περίοδο 
της ζωής του δηµιουργού και εξακολουθεί και για εβδοµήντα (70) έτη µετά το 
θάνατό του. 

5 του 123(Ι) του 
2006. 

∆ικαίωµα συλλογής 
πληροφοριών. 

11Ζ. Ο δηµιουργός ή κληρονόµος του µπορούν να απαιτούν, εντός τριών ετών 
µετά τη µεταπώληση, από οποιονδήποτε επαγγελµατία της αγοράς έργων τέχνης 
που καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 11Β κάθε πληροφορία απαραίτητη 
για την καταβολή των ποσοστών που οφείλονται επί της µεταπώλησης. 
 

658469736 
Εκχωρήσεις και 
άδειαι εν σχέσει 
προς δικαίωµα 
πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. 

11(α) του 128(Ι) 
του 2002. 

 
 

11(β) του 128(Ι) 
του 2002. 

12.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το δικαίωµα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι µεταβιβάσιµον είτε δι’ εκχωρήσεως, είτε διά 
διατάξεως τελευταίας βουλήσεως, ή εκ του νόµου, ως κινητή περιουσία. 
 
(2) Εάν δηµιουργός ή ερµηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης έχει µεταβιβασθεί ή 
εκχωρήσει το δικαίωµα εκµισθώσεως ηχογραφήσεως ή του προτωτύπου ή 
αντιγράφου ταινίας σε δικαιούχο ηχογραφήσεως ή ταινίας, διατηρεί το δικαίωµα 
εύλογης αµοιβής για την εκµίσθωση.Η διά ιδιωτικής συµβάσεως παραίτησή του 
από το δικαίωµα εύλογης αµοιβής είναι άκυρη. 
 

6 του 123(Ι) του 
2006. 

(3) Η διά ιδιωτικής συµβάσεως παραίτηση του δηµιουργού πρωτότυπου έργου 
τέχνης από το δικαίωµα παρακολούθησης είναι άκυρη. 
 

 (4) Η εκχώρησις ή η διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως διάθεσις δικαιώµατος 
πνευµατικής ιδιοκτησίας δύναται να περιορίζηται κατά τρόπο ώστε αύτη να 
αφορά εις ωρισµένας µόνον εκ των πράξεων άτινας αποκλειστικώς δικαιούται να 
ελέγχη ο δικαιούχος αυτού, ή εις µέρος µόνον της διαρκείας προστασίας του 
δικαιώµατος, ή εις ωρισµένην τινά χώραν ή ετέραν γεωγραφικήν περιοχήν. 
 

 (5) Ουδεµία εκχώρησις δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ουδεµία 
αποκλειστική άδεια προς διενέργειαν πράξεώς τινος ελεγχοµένης υπό 
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας δύναται να είναι έγκυρος, εκτός εάν γίνεται 
ή χορηγήται εγγράφως. 
 

 (6) Η µη αποκλειστική άδεια τελέσεως πράξεώς τινος ελεγχοµένης υπό 
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας δύναται να χορηγήται είτε εγγράφως, είτε 
προφορικώς, ή έτι αύτη να συνάγηται εκ της συµπεριφοράς. 
 

 (7) Εν σχέσει προς µέλλον έργον, ή εν σχέσει προς ήδη υπάρχον έργον εφ’ ου 
όµως δεν υφίσταται εισέτι δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας, εγκύρως δύναται 
να χορηγήται άδεια ή να γίνεται εκχώρησις ή διάθεσις διά διατάξεως τελευταίας 
βουλήσεως· το δε εφ’ οιουδήποτε τοιούτου έργου προσδοκώµενον δικαίωµα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας δύναται επίσης να µεταβιβάζηται εκ του νόµου ως 
κινητή περιουσία. 
 

 (8) Εκτός εάν η διαθήκη προβλέπη άλλως, η διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως 
διάθεσις της ύλης εφ’ ης το έργον το πρώτον εγράφη ή άλλως πως απετυπώθη 
λογίζεται περιλαµβάνουσα και παν ανήκον εις τον αποβιώσαντα δικαίωµα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας επί του έργου υφιστάµενον ή προσδοκώµενον. 
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11(γ) του 128(Ι) 

του 2002. 
(9) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και επί των 
συγγενικών δικαιωµάτων. 
 

Προσβολαί. 13.—(1) Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας προσβάλλεται υπό παντός όστις 
προβαίνει, προκαλεί ή επιτρέπει εις έτερον πρόσωπον να προβή, άνευ της αδείας 
του δικαιούχου, εις τέλεσιν πράξεώς τινος η τέλεσις της οποίας ελέγχεται υπό του 
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
 

11937618 
7(α) του 18(Ι) του 

1993. 
(2) Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας προσβάλλεται επίσης από οποιοδήποτε 
ο οποίος, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, εισάγει στη ∆ηµοκρατία ή εξάγει από 
τη ∆ηµοκρατία για χρήση, εξαιρουµένης της ατοµικής ή οικιακής, ή διανέµει σ’ 
αυτήν εµπορικά ή πωλεί ή ενοικιάζει ή δανείζεται ή µεταδίδει στο κοινό ή 
εκπέµπει ή εκθέτει δηµόσια ή µε οποιοδήποτε τρόπο διαφηµίζει οποιοδήποτε 
αντικείµενο το οποίο συνιστά δυνάµει του εδαφίου (1) προσβολή του δικαιώµατος 
πνευµατικής ιδιοκτησίας· 
 

 (3) Εις αγωγήν επί προσβολή δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας— 
 

 (α) το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας θεωρείται υφιστάµενον επί του έργου, 
εκτός εάν ο εναγόµενος εγείρη τούτο ως επίδικον θέµα· 
 

 (β) οσάκις η ύπαρξις του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας δεν εγείρηται ως 
επίδικον θέµα, ο ενάγων θεωρείται δικαιούχος του απαιτουµένου δικαιώµατος, 
εκτός εάν ο εναγόµενος εγείρη την ιδιοκτησίαν ως επίδικον θέµα· 
 

 (γ) µέχρις αποδείξεως του εναντίου το µεν έργον θεωρείται ότι είναι πρωτότυπον, 
η δε προβαλλοµένη υπό του ενάγοντος, εν περιπτώσει δηµοσιεύσεως, ηµεροµηνία 
και τόπος αυτής τεκµαίρονται αληθείς. 
 

7(β) του 18(Ι) του 
1993. 

(4) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, οι προσβολές κατά του 
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι αγώγιµες, µε αίτηση του δικαιούχου 
της πνευµατικής ιδιοκτησίας· σε κάθε αγωγή για τέτοια προσβολή ο ενάγων 
δύναται να χρησιµοποιήσει όλα τα µέσα θεραπείας µε τη µορφή αποζηµίωσης, 
απαγορευτικού διατάγµατος, κατάθεσης λογαριασµών ή άλλως πως, τα οποία θα 
µπορούσε να χρησιµοποιήσει σε κάθε αντίστοιχη διαδικασία σε σχέση µε την 
προσβολή άλλων δικαιωµάτων συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος 
παράδοσης στο δικαιούχο του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας ο οποίος 
θεωρείται ιδιοκτήτης τους όλων των αντιτύπων που κατά την κρίση του 
δικαστηρίου, αποτελούν αντίτυπα που ενέχουν προσβολή του δικαιώµατος 
πνευµατικής ιδιοκτησίας που υπάρχει στο έργο αυτό. 
 

5(α) του 128(Ι) 
του 2004. 

Νοείται ότι δύναται να εκδοθεί απαγορευτικό διάταγµα κατά των 
διαµεσολαβητών οι υπηρεσίες των οποίων χρησιµοποιούνται από τρίτο για την 
προσβολή δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
 

 (5) Οσάκις εις αγωγήν επί προσβολή δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας 
αποδεικνύηται ή οµολογήται ότι— 
 

 (α) υπήρξε µεν προσβολή, αλλά 
 

507137000 
 (β) κατά τον χρόνον αυτής ο εναγόµενος δεν εγνώριζε, αλλ’ ούτε και είχε 

βασίµους λόγους να πιστεύη, ότι υφίστατο δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί 
του έργου εις το οποίον αφορά η αγωγή, 
 

 ο ενάγων δεν δικαιούται δυνάµει του παρόντος άρθρου εις οιανδήποτε 
αποζηµίωσιν παρά του εναγοµένου λόγω της προσβολής, αλλ’ ούτος όµως 
δικαιούται να τω παρασχεθή λογαριασµός κερδών προκυψάντων εκ της 
προσβολής, ανεξαρτήτως της χορηγήσεως ή µη οιουδήποτε ετέρου µέσου 
θεραπείας δυνάµει του παρόντος άρθρου. 
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 (6) Οσάκις, εις αγωγήν δυνάµει του παρόντος άρθρου, αποδεικνύηται ή γίνεται 

παραδεκτή η προσβολή δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, το δε ∆ικαστήριον 
λαµβάνον υπ’ όψιν (επιπροσθέτως πάντων των λοιπών ουσιωδών λόγων)— 
 

 (α) το κατάφωρον της προσβολής· και 
 

 (β) το τυχόν όφελος. όπερ αποδεδειγµένως έχει προσπορισθή ο εναγόµενος λόγω 
της προσβολής, 
 

 πείθηται ότι ο ενάγων δεν δύναται άλλως να τύχη αποτελεσµατικού µέσου 
θεραπείας, τούτο κέκτηται εξουσίαν, κατά τον υπολογισµόν της αποζηµιώσεως 
λόγω της προσβολής, να επιδικάση τοιαύτην επιπρόσθετον αποζηµίωσιν δυνάµει 
του παρόντος εδαφίου, οίαν το ∆ικαστήριον δύναται να θεωρήση αρµόζουσαν υπό 
τας περιστάσεις. 
 

 (7) Εις διαδικασίας επί προσβολή δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας ουδέν 
απαγορευτικόν διάταγµα δύναται να εκδίδηται, το οποίον διατάττει την 
κατεδάφισιν συµπεπληρωµένης ή ηµικατεσκευασµένης οικοδοµής ή το οποίον 
απαγορεύει την συµπλήρωσιν ηµικατεσκευασµένης οικοδοµής. 
 

5(β) του 128(Ι) του 
2004. 

(8) Σε οποιαδήποτε ποινική ή αστική διαδικασία σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, 
το όνοµα, η δήλωση ή το σήµα του προσδιορίζει το δικαιούχο και το οποίο 
εµφανίζεται στο προστατεύσιµο αντικείµενο, θα είναι αποδεκτό σαν µαρτυρία ως 
προς την ταυτότητα του δικαιούχου και θα θεωρείται ορθό µέχρι αποδείξεως του 
αντιθέτου. 
 

5(β) του 128(Ι) του 
2004. 

(9) Σε οποιαδήποτε πολιτική διαδικασία σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, 
οποιαδήποτε δήλωση ή αντικείµενο που παραδίδεται από τον εναγόµενο σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο σαν αποτέλεσµα εκτέλεσης διατάγµατος του ∆ικαστηρίου, 
δεν θα είναι αποδεκτό σαν µαρτυρία σε οποιαδήποτε ποινική υπόθεση εναντίον 
του εν λόγω εναγοµένου, για οποιοδήποτε αδίκηµα που διαπράχθηκε κατά την 
διάρκεια ή σε σχέση µε οποιαδήποτε πράξη παραβίασης δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας που είναι αντικείµενο της προαναφερόµενης πολιτικής 
διαδικασίας. 
 

292229771 
5(β) του 128(Ι) του 

2004. 
(10) Εν τω παρόντι άρθρω— 
 

 «αγωγή» περιλαµβάνει ανταπαίτησιν, αι δε αναφοραί εις τον ενάγοντα και τον 
εναγόµενον εν τη αγωγή ερµηνεύονται αναλόγως· 
 

 «∆ικαστήριον» σηµαίνει το αρµόδιον ∆ικαστήριον· 
 

5(γ) του 128(Ι) του 
2004. 

«δικαιούχος πνευµατικής ιδιοκτησίας» σηµαίνει τον δηµιουργό, τον αρχικόν 
δικαιούχον, τον εκδοχέα ή τον αποκλειστικόν αδειούχον, αναλόγως της 
περιπτώσεως, του σχετικού µέρους του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
 

12 του 128(Ι) του 
2002. 

(9) Το ειδικής φύσεως δικαίωµα του κατασκευαστή µη πρωτότυπης βάσεως 
δεδοµένων, που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 7Γ, προστατεύεται στα 
πλαίσια του παρόντος άρθρου στον ίδιο ρυθµό που προστατεύεται το δικαίωµα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
 
(10) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και επί των 
συγγενικών δικαιωµάτων. 
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7 του 123(Ι) του 
2006. 

Αποκάλυψη 
εµπιστευτικών 
πληροφοριών. 

13A. (1) Σε περίπτωση κατά την οποία διάδικος προσκοµίζει ευλόγως διαθέσιµα 
αποδεικτικά στοιχεία επαρκή προς στήριξη των ισχυρισµών του περί προσβολής ή 
επικείµενης προσβολής δικαιωµάτων δυνάµει του παρόντος Νόµου, ενώ 
παράλληλα επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του 
αντιδίκου, το ∆ικαστήριο, ύστερα από αίτηση του διαδίκου µπορεί να διατάξει, υπό 
τους όρους που κατά την κρίση του διασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα των 
πληροφοριών, την προσκόµιση αυτών των στοιχείων από τον αντίδικο. 
 

 (2) Αν συντρέχει προσβολή των δικαιωµάτων σε εµπορική κλίµακα το ∆ικαστήριο 
µπορεί επίσης, ύστερα από αίτηση διαδίκου, να διατάξει, υπό τους όρους που κατά 
την κρίση του διασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα των πληροφοριών, τη 
γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηµατοοικονοµικών ή εµπορικών εγγράφων που 
βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου. 
 

 (3) Οι εµπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται δυνάµει του παρόντος άρθρου 
χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό που ορίζεται στο διάταγµα του ∆ικαστηρίου. 
 

7 του 123(Ι) του 
2006. 

Ενηµέρωση. 

13Β. (1) Στα πλαίσια οποιασδήποτε διαδικασίας δυνάµει του παρόντος Νόµου η 
οποία αφορά προσβολή των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας σε εµπορική 
κλίµακα, το ∆ικαστήριο δύναται κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης διαδίκου, να 
διατάξει την παροχή πληροφοριών για την προέλευση και για τα δίκτυα διανοµής 
των εµπορευµάτων ή παροχής υπηρεσιών που προσβάλλουν δικαίωµα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας από τον ύποπτο ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο- 
 

312378704 
 (α) βρέθηκε να κατέχει τα παράνοµα εµπορεύµατα σε εµπορική κλίµακα, ή 

 
 (β) βρέθηκε να χρησιµοποιεί τις παράνοµες υπηρεσίες σε εµπορική κλίµακα, ή 

 
 (γ) διαπιστώθηκε ότι παρείχε σε εµπορική κλίµακα υπηρεσίες χρησιµοποιούµενες 

για την προσβολή δικαιώµατος, ή 
 

 (δ) υποδείχθηκε από το πρόσωπο που αναφέρεται στις παραγράφους (α) ή (β) ή (γ), 
ως εµπλεκόµενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανοµή των εµπορευµάτων ή στην 
παροχή των υπηρεσιών. 
 

 (2) Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) 
περιλαµβάνουν εφόσον ενδείκνυται- 
 

 (α) τα ονοµατεπώνυµα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, 
διανοµέων, προµηθευτών και λοιπών προηγούµενων κατόχων του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας καθώς και των παραληπτών, χονδρεµπόρων και των εµπόρων λιανικής, 
 

 (β) πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν, 
παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν καθώς και για το τίµηµα που 
εισπράχθηκε για τα εν λόγω εµπορεύµατα ή υπηρεσίες. 
 

7 του 123(Ι) του 
2006. 

Μέτρα επιβολής. 

13Γ. (1) Το ∆ικαστήριο το οποίο διαπιστώνει προσβολή δικαιώµατος πνευµατικής 
ιδιοκτησίας δύναται να διατάξει τον παραβάτη να µην επαναλάβει την εν λόγω 
προσβολή στο µέλλον. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς την απαγόρευση αυτή 
το ∆ικαστήριο δύναται να επιβάλει για διασφάλιση της συµµόρφωσης, χρηµατική 
ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες λίρες (£35,000) ή ποινή 
φυλάκισης η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και τις δύο αυτές ποινές. 
 

 (2) Το ∆ικαστήριο δύναται κατόπιν αίτησης του προσφεύγοντος και µε δαπάνη του 
παραβάτη να διατάξει την πλήρη ή µερική δηµοσίευση της απόφασης ή 
οποιοδήποτε άλλο µέτρο κρίνει εύλογο για τη διάδοση των σχετικών µε την 
απόφασή του πληροφοριών. 
 

563150167 
5 του 181(Ι) του 

2007. 
13∆.-(1) Όποιος αναπαράγει, κατά παράβαση του άρθρου 7Θ, το σύνολο ή τµήµα 
της παράστασης στην κοινή όψη και εθνική όψη των κερµάτων ευρώ και 
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Ποινές σχετικά µε 
την αναπαραγωγή 

άνευ άδειας 
κερµάτων ευρώ και 

τραπεζογραµ-
µατίων ευρώ.  

τραπεζογραµµατίων ευρώ, διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, 
υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες λίρες 
(ΛΚ30.000,00) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και στις δύο 
αυτές ποινές και, σε περίπτωση δεύτερης ή οποιασδήποτε µεταγενέστερης 
καταδίκης, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε 
χιλιάδες λίρες (ΛΚ35.000,00) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή 
και στις δύο αυτές ποινές.  
 

 (2) Επιπρόσθετα κάθε ποινής δυνάµει του εδαφίου (1), το ∆ικαστήριο δύναται να 
διατάξει τον τερµατισµό της αναπαραγωγής των χωρίς άδεια αναπαραχθέντων 
κερµάτων ευρώ και τραπεζογραµµατίων ευρώ και την άµεση κατάσχεση και 
απόσυρσή τους από την Κυπριακή αγορά. 
 

9 του 18(Ι) του 
1993. 

Ποινές και 
συνοπτικές 

διαδικασίες σε 
σχέση µε πράξεις 
που προσβάλλουν 

το δικαίωµα 
πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. 

13(α) του 128(Ι) 
του 2002. 

14.—(1) Οποιοσδήποτε ο οποίος εν γνώσει του— 
 
(α) Παράγει για πώληση ή εκµίσθωση οποιοδήποτε αντίτυπο το οποίο ενέχει 
προσβολή του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας το οποίο υπάρχει σε κάποιο 
έργο, ή συγγενικού δικαιώµατος, το οποίο προστατεύεται από τον παρόντα Νόµο, 
ή 
 
(β) πωλεί, εκµισθώνει ή διαφηµίζει την πώληση ή µίσθωση ή εκθέτει εµπορικά ή 
προσφέρει για πώληση ή εκµίσθωση οποιοδήποτε τέτοιο αντίτυπο, ή 
 
(γ) αποκτά κατοχή ή διανέµει αυτά τα αντίτυπα είτε µε σκοπό την εµπορία τους 
είτε σε τέτοια έκταση ώστε να επηρεάζει επιζήµια το δικαιούχο της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, ή 
 
(δ) εκθέτει εµπορικά και δηµόσια οποιοδήποτε τέτοιο αντίτυπο, ή 
 
(ε) εξάγει από και/ή εισάγει στη ∆ηµοκρατία για πώληση ή εκµίσθωση 
οποιοδήποτε τέτοιο αντίτυπο, 
 

6(α)(i) του 128(Ι) 
του 2004. 

6(α)(ii) του 128(Ι) 
του 2004. 

 
6(α)(iii) του 128(Ι) 

του 2004. 
6(α)(iv) του 128(Ι) 

του 2004. 

διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική 
ποινή η οποία δε θα υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες(£30,000) λίρες ή σε φυλάκιση 
η οποία δε θα υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και στις δύο αυτές ποινές και, σε 
περίπτωση δεύτερης ή οποιασδήποτε µεταγενέστερης καταδίκης υπόκειται σε 
χρηµατική ποινή η οποία δε θα υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες(£35,000) 
λίρες ή σε φυλάκιση η οποία δε θα υπερβαίνει τέσσερα (4) έτη ή και στις δύο 
αυτές ποινές. 
 

 
 
 

6(β)(i) του 128(Ι) 
του 2004. 

6(β)(ii) του 128(Ι) 
του 2004. 

 
6(β)(iii) του 128(Ι) 

του 2004. 
6(β)(iv) του 128(Ι) 

του 2004. 
 

(2) Οποιοσδήποτε ο οποίος εν γνώσει του κατασκευάζει ή έχει στην κατοχή του 
οποιαδήποτε πλάκα αποτύπωσης µε σκοπό την παραγωγή αντιτύπων τα οποία 
ενέχουν προσβολή του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας το οποίο υπάρχει σε 
κάποιο έργο διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 
χρηµατική ποινή η οποία δε θα υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (£30,000) λίρες ή 
σε φυλάκιση η οποία δε θα υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και στις δύο αυτές ποινές 
και, σε περίπτωση δεύτερης ή οποιασδήποτε µεταγενέστερης καταδίκης, 
υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δε θα υπερβαίνει τις τριάντα πέντε 
χιλιάδες(£35,000) λίρες ή σε φυλάκιση η οποία δε θα υπερβαίνει τέσσερα (4) έτη 
ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

2 του 54(Ι) του 
1999. 

 
 

13(β) του 128(Ι) 
του 2002. 

 
 

6(γ)(i) του 128(Ι) 
του 2004. 

6(γ)(ii) του 128(Ι) 

(3) Οποιοσδήποτε ο οποίος εν γνώσει του προβαίνει ή επιτρέπει τη δηµόσια 
εκτέλεση, παρουσίαση ή προβολή επιστηµονικού, φιλολογικού, καλλιτεχνικού ή 
µουσικού έργου ή κινηµατογραφικής ταινίας η οποία ενέχει προσβολή του 
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας το οποίο υπάρχει σ’ αυτό το έργο, ή εν 
γνώσει του προβαίνει ή επιτρέπει τη δηµόσια εκτέλεση ερµηνείας ή εκτελέσεως, η 
οποία ενέχει προσβολή συγγενικού δικαιώµατος, το οποίο προστατεύεται από τον 
παρόντα Νόµο, διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται 
σε χρηµατική ποινή η οποία δε θα υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες(£30,000) λίρες 
ή σε φυλάκιση η οποία δε θα υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και στις δύο αυτές 
ποινές και, σε περίπτωση δεύτερης ή οποιασδήποτε µεταγενέστερης καταδίκης, 
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του 2004. 
6(γ)(iii) του 128(Ι) 

του 2004. 
6(γ)(iv) του 128(Ι) 

του 2004. 
 

υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δε θα υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες 
(£35,000) λίρες ή σε φυλάκιση η οποία δε θα υπερβαίνει τέσσερα (4) έτη ή και 
στις δύο αυτές ποινές. 
 
(4) Σχετικά µε οποιαδήποτε διαδικασία αναφορικά µε ποινικά αδικήµατα κατά 
παράβαση του παρόντος Νόµου στην έννοια του όρου ‘δηµιουργός’ θα 
συµπεριλαµβάνεται και κάθε πρόσωπο που αναπαράγει µε τη συγκατάθεση του 
δηµιουργού, όπως και κάθε εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του. 
 
(5) Το ∆ικαστήριο ενώπιον του οποίου διεξάγεται οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία 
µπορεί ανεξάρτητα από το αν ο φερόµενος ως παραβάτης καταδικαστεί ή όχι, να 
διατάξει όπως όλα τα αντίτυπα του έργου ή όλες οι πλάκες αποτύπωσης που 
βρίσκονται στην κατοχή του και που, κατά την κρίση του ∆ικαστηρίου, 
αποτελούν αντίτυπα που ενέχουν προσβολή του υφιστάµενου δικαιώµατος 
πνευµατικής ιδιοκτησίας στο έργο αυτό ή πλάκες που σκοπό έχουν τη δηµιουργία 
αντιτύπων που ενέχουν τέτοια προσβολή καταστραφούν ή παραδοθούν στο 
δικαιούχο της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή τύχουν οποιασδήποτε άλλης 
µεταχείρισης, όπως το ∆ικαστήριο θα κρίνει πρόσφορο. 
 
(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ‘∆ικαστήριο’ σηµαίνει τον κατά τόπο 
αρµόδιο Πρόεδρο του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου ή Ανώτερο Επαρχιακό ∆ικαστή ή 
Επαρχιακό ∆ικαστή ο οποίος, παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, έχει 
µε τον παρόντα Νόµο αρµοδιότητα να εκδικάζει οποιοδήποτε αδίκηµα σύµφωνα 
µε το παρόν άρθρο και να επιβάλλει τις ποινές που καθορίζονται απ’ αυτό. 
 

14 του 128(Ι) του 
2002. 

7 του 128(Ι) του 
2004. 

Ειδικές διατάξεις 
σχετικά µε την 

προστασία 
προγραµµάτων 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. 

14Α.—(1) Ανεξάρτητα των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος Νόµου, 
οποιοσδήποτε,, ο οποίος εν γνώσει του— 
 
(α) Θέτει σε κυκλοφορία αντίγραφο προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή 
γνωρίζοντας, ή έχοντας λόγους να πιστεύει , ότι πρόκειται για µη 
εξουσιοδοτηµένο, 
 
(β) έχει στην κατοχή του για σκοπούς εµπορικούς ένα αντίγραφο προγράµµατος 
ηλεκτρονικού υπολογιστή γνωρίζοντας, ή έχοντας λόγους να πιστεύει, ότι 
πρόκειται για µη εξουσιοδοτηµένο, 
 
(γ) θέτει σε κυκλοφορία ή έχει στην κατοχή του για σκοπούς εµπορικούς µέσα, µε 
µοναδικό στόχο να διευκολύνουν την άνευ αδείας αφαίρεση ή εξουδετέρωση κάθε 
τεχνικού συστήµατος, το οποίο ενδεχοµένως εφαρµόζεται για την προστασία ενός 
προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
 
διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που 
προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 14. 
 
(2) Κάθε µη εξουσιοδοτηµένο αντίγραφο προγράµµατος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, και κάθε µέσο που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), 
υπόκεινται σε κατάσχεση σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. 
 

8 του 128(Ι) του 
2004. 

Προστασία από την 
εξουδετέρωση των 

τεχνολογικών 
µέτρων. 

14Β.-(1) Οποιοσδήποτε, ο οποίος εν γνώσει του ή έχοντας βάσιµους λόγους που 
του επιτρέπουν να γνωρίζει ότι επιδιώκει αυτό το σκοπό και χωρίς την άδεια του 
δικαιούχου, κατασκευάζει, εισάγει, διανέµει, πωλεί, εκµισθώνει, διαφηµίζει για 
πώληση ή εκµίσθωση ή κατέχει για εµπορικούς σκοπούς, συσκευές, προϊόντα ή 
συστατικά στοιχεία ή παρέχει υπηρεσίες οι οποίες:  
 
(α) Αποτελούν αντικείµενο προώθησης, διαφήµισης ή εµπορίας, µε σκοπό την 
εξουδετέρωση τεχνολογικών µέτρων προστασίας, ή 
 
(β) πέρα από την εξουδετέρωση της προστασίας, έχουν εµπορικό σκοπό ή χρήση 
περιορισµένης σηµασίας, ή 
 

 (γ) έχουν πρωτίστως σχεδιασθεί, παραχθεί, προσαρµοσθεί ή πραγµατοποιηθεί για 
να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την εξουδετέρωση της προστασίας, οιωνδήποτε 
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αποτελεσµατικών τεχνολογικών µέτρων, 
 
διαπράττει αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηµατική 
ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες λίρες (£30,000) ή σε φυλάκιση 
η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και στις δύο αυτές ποινές και, σε 
περίπτωση δεύτερης ή οποιασδήποτε µεταγενέστερης καταδίκης, υπόκειται σε 
χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες λίρες 
(£35,000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και στις δύο 
αυτές ποινές. 
 
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα τεχνολογικά µέτρα θεωρούνται 
«αποτελεσµατικά» όταν η χρήση του προστατευόµενου έργου ή άλλου 
προστατεύσιµου αντικειµένου ελέγχεται από τους δικαιούχους µέσω της 
εφαρµογής διαδικασίας ελέγχου της πρόσβασης ή προστασίας, όπως 
κρυπτογράφησης, διατάραξης της µετάδοσης ή άλλης µετατροπής του έργου ή 
άλλου προστατευοµένου αντικειµένου, ή προστατευτικού µηχανισµού ελέγχου 
της αντιγραφής, ο οποίος επιτυγχάνει το στόχο της προστασίας. 
 
(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν θίγουν την υποχρέωση των δικαιούχων να 
παρέχουν στους επωφελούµενους από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους (στ), (ι), (ια), (ιγ) (ιζ), (ιη), και (ιθ) του εδαφίου (2) του άρθρου 7, 
τα µέσα προκειµένου αυτοί να επωφεληθούν από τις εν λόγω εξαιρέσεις στον 
αναγκαίο βαθµό, εφόσον έχουν εκ του Νόµου πρόσβαση στο προστατευόµενο 
έργο ή αντικείµενο. 
 
(4) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (3), οι επωφελούµενοι από τις εξαιρέσεις στις 
παραγράφους (στ), (ι), (ια), (ιγ) (ιζ), (ιη), και (ιθ) του εδαφίου (2) του άρθρου 7 
υπόκεινται στις διατάξεις του εδαφίου (1), στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται 
µέσα καθ’ υπέρβαση των διατάξεων του εδαφίου (2), εκτός εάν η αναπαραγωγή 
για ιδιωτική χρήση έχει ήδη καταστεί δυνατή από τους δικαιούχους στο βαθµό 
που απαιτείται για να επωφεληθεί από την εξαίρεση ή περιορισµό, χωρίς όµως ο 
δικαιούχος να εµποδίζεται στη λήψη κατάλληλων µέτρων για τον αριθµό των 
αναπαραγωγών, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές: 
 
Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρµόζονται σε έργα ή άλλο 
προστατεύσιµο αντικείµενο που διατίθενται στο κοινό βάσει όρων 
συµφωνηθέντων µε σύµβαση, κατά τρόπο ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε 
αυτά όπου και όταν θέλει. 
 
(5) Τα τεχνολογικά µέτρα που εφαρµόζονται εκούσια από τους δικαιούχους, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που υλοποιούνται κατ' εφαρµογή εκουσίων 
συµφωνιών τυγχάνουν της έννοµης προστασίας που προβλέπεται στο εδάφιο (1). 
 
(6) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (5) του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται 
τηρουµένων των αναλογίων στο ειδικής φύσης δικαίωµα του κατασκευαστή 
βάσης δεδοµένων και σε σχέση µε τα δικαιώµατα εκµίσθωσης και δανεισµού. 
 
(7) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρµόζονται στην περίπτωση που τα 
τεχνολογικά µέτρα χρησιµοποιούνται, για τον αποτελεσµατικό περιορισµό 
πράξεων που δεν επιτρέπονται από τους δικαιούχους κάθε δικαιώµατος 
δηµιουργού, συγγενικού δικαιώµατος ή του δικαιώµατος ειδικής φύσεως σε 
βάσεις δεδοµένων, χωρίς ωστόσο να παρεµποδίζεται η εύρυθµη λειτουργία του 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού και η τεχνολογική εξέλιξή του: 
 
Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν συνεπάγονται την υποχρέωση 
να σχεδιάζονται οι συσκευές, προϊόντα, συστατικά στοιχεία ή υπηρεσίες κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να αντιστοιχούν στα τεχνολογικά µέτρα, στο βαθµό που οι εν 
λόγω συσκευές, προϊόντα, συστατικά στοιχεία ή υπηρεσίες δεν εµπίπτουν κατ' 
άλλον τρόπο στην απαγόρευση του εδαφίου (1). 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν απαγορεύουν τη 
χρήση µεθόδων ή τη διενέργεια δραστηριοτήτων που έχουν εµπορικό σκοπό ή 
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χρήση άλλη από την εξουδετέρωση της τεχνολογικής προστασίας και ότι δεν 
εµποδίζεται η έρευνα σχετικά µε την κρυπτογράφηση. 
 

564680993 
8 του 128(Ι) του 

2004. 
Ποινές σχετικά µε 

την αλλοίωση 
παρεχόµενων 

πληροφοριών για 
το καθεστώς των 
δικαιωµάτων. 

14Γ.-(1) Οποιοσδήποτε, εν γνώσει του προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες ενέργειες: 
 
(α) Αφαίρεση ή αλλοίωση οποιασδήποτε πληροφορίας µε ηλεκτρονική µορφή 
σχετικά µε το καθεστώς των δικαιωµάτων, άνευ αδείας· 
 
(β) διανοµή, εισαγωγή προς διανοµή, ραδιοτηλεοπτική µετάδοση, παρουσίαση 
στο κοινό ή διάθεση στο κοινό έργων ή άλλου αντικειµένου προστατευοµένων 
δυνάµει του παρόντος Νόµου, άνευ αδείας, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ή 
αλλοιωθεί άνευ αδείας οι πληροφορίες ηλεκτρονικής µορφής σχετικά µε το 
καθεστώς των δικαιωµάτων, αν το πρόσωπο αυτό γνωρίζει ή έχει βάσιµο λόγο να 
γνωρίζει ότι µε την ενέργεια αυτή προτρέπει, επιτρέπει, διευκολύνει ή 
συγκαλύπτει την παραβίαση δικαιώµατος του δηµιουργού ή άλλων συγγενικών 
δικαιωµάτων, όπως προβλέπονται από τη νοµοθεσία, ή του δικαιώµατος ειδικής 
φύσεως του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων, 
 
διαπράττει αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηµατική 
ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες λίρες (£30,000) ή σε φυλάκιση 
η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και στις δύο αυτές ποινές και, σε 
περίπτωση δεύτερης ή οποιασδήποτε µεταγενέστερης καταδίκης, υπόκειται σε 
χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες λίρες 
(£35,000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και στις δύο 
αυτές ποινές. 
 
(2) Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται εφόσον οποιαδήποτε από τις πληροφορίες 
αυτές συνοδεύει αντιγραφή ή εµφανίζεται σε συνδυασµό µε την παρουσίαση στο 
κοινό ενός έργου ή άλλου προστατευόµενου υλικού που αναφέρεται στον 
παρόντα Νόµο ή καλύπτεται από το δικαίωµα ειδικής φύσεως επί βάσης 
δεδοµένων. 
 

∆ιορισµός 
αρµοδίας αρχής και 
καθήκοντα αυτής. 

15.—(1) Εις πάσαν περίπτωσιν καθ’ ην η αρµοδία αρχή θεωρεί ότι έν σώµα 
χορηγήσεως αδειών— 
 

 (α) παραλόγως αρνείται την χορήγησιν αδείας εν σχέσει προς δικαίωµα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας· ή 
 

 (β) επιβάλλει παραλόγους όρους κατά την χορήγησιν της τοιαύτης αδείας, 
 

 αύτη δύναται, όσον αφορά εις την τέλεσιν οιασδήποτε πράξεως σχετιζοµένης 
προς έργον τι διά το οποίον ενδιαφέρεται το σώµα χορηγήσεως αδειών, να 
διατάξη ότι η άδεια θα λογίζηται χορηγηθείσα υπό του σώµατος κατά τον χρόνον 
της τελέσεως της πράξεως, νοουµένου ότι καταβάλλονται ή προσφέρονται τα υπό 
της εν λόγω αρµοδίας αρχής καθοριζόµενα ανάλογα τέλη προ της λήξεως 
τοιαύτης περιόδου ή τοιούτων περιόδων, άτινας αύτη δυνατόν να καθορίζη, ως 
και ότι εκπληρούνται τοιούτοι έτεροι εύλογοι όροι, οίτινες δυνατόν να 
επιβάλλωνται υπ’ αυτής. 
 

 (2) Εν τω παρόντι άρθρω— 
 

 «αρµοδία αρχή» σηµαίνει την αρχήν την αποτελουµένην εξ ουχί πλειόνων των 
πέντε προσώπων διοριζοµένων υπό του Υπουργού εκ προσώπων εχόντων πείραν 
και γνώσιν εις θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας εξ ων τρία τουλάχιστον δεν είναι 
µέλη της δηµοσίας υπηρεσίας προς άσκησιν δικαιοδοσίας, δυνάµει των διατάξεων 
του παρόντος Νόµου, οποτεδήποτε οιονδήποτε ζήτηµα χρήζη να αποφασισθή υπό 
της εν λόγω αρχής· 
 

 «σώµα χορηγήσεως αδειών» σηµαίνει εταιρείαν τινά, οίκον ή έτερον οργανισµόν, 
ων ο κύριος σκοπός ή είς εκ των κυρίων σκοπών είναι η διαπραγµάτευσις ή η 
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χορήγησις αδειών εν σχέσει προς έργα προστατευόµενα υπό δικαιώµατος 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, περιλαµβάνει δε και άτοµον ασκούν την αυτήν 
δραστηριότητα. 
 

8 του 123(Ι) του 
2006. 

(3) Τεκµαίρεται ότι τα σώµατα χορήγησης αδειών έχουν την αρµοδιότητα 
διαχείρισης ή προστασίας όλων των έργων ή όλων των δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας για τα οποία δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν µεταβιβασθεί σε αυτά οι 
σχετικές εξουσίες ή ότι καλύπτονται διά πληρεξούσιου. Τα σώµατα χορήγησης 
αδειών µπορούν να ενεργούν πάντα, δικαστικώς ή εξωδίκως, στο όνοµά τους είτε 
η αρµοδιότητά τους στηρίζεται σε µεταβίβαση της εξουσίας, είτε στηρίζεται σε 
πληρεξουσιότητα, και νοµιµοποιούνται για την άσκηση όλων των δικαιωµάτων 
του δικαιούχου, που έχουν µεταβιβασθεί σε αυτά ή που καλύπτονται από την 
πληρεξουσιότητα. 
 

236052870 
 (4) Ουδέν πρόσωπον δύναται να διορισθή δυνάµει των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου ως αρµοδία αρχή, αλλ’ ούτε και οιονδήποτε ούτω διορισθέν πρόσωπον 
δύναται να ενεργή ως τοιαύτη αρχή, εφ’ όσον ούτος, ο συνεταίρος αυτού, ο 
εργοδότης αυτού ή οιονδήποτε σώµα (διά νόµου συσταθέν ή µη) του οποίου 
ούτος αποτελεί µέλος, έχη οιονδήποτε οικονοµικόν συµφέρον εφ’ οιουδήποτε 
ζητήµατος χρήζοντος καθορισµού υπό της εν λόγω αρχής. 
 

 (5) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδη Κανονισµούς, δηµοσιευοµένους εν τη επισήµω 
εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας, διέποντας την ακολουθητέαν ενώπιον της αρµοδίας 
αρχής διαδικασίαν, δύναται δε, άνευ επηρεασµού της γενικότητος των 
προαναφερθέντων, να εκδίδη Κανονισµούς— 
 

 (α) καθορίζοντας τον τρόπον καθ’ ον δύναται να παραπεµφθή προς την αρµοδίαν 
αρχήν οιονδήποτε ζήτηµα· 
 

 (β) καθορίζοντας την διαδικασίαν ήτις δέον να υιοθετήται υπό της αρµοδίας 
αρχής διά τον χειρισµόν παντός παραπεµποµένου εις αυτήν ζητήµατος δυνάµει 
του παρόντος Νόµου, καθώς και τα αρχεία άτινα δέον να τηρώνται υπ’ αυτής· 
 

 (γ) καθορίζοντας τον τρόπον καθ’ ον δέον να συγκαλήται η αρµοδία αρχή, καθώς 
επίσης και το µέρος ένθα αύτη δέον να συνεδριάζη· 
 

 (δ) καθορίζοντας την κλίµακα τελών και δικαιωµάτων· 
 

 (ε) αφορώντας γενικώς εις την καλυτέραν διεκπεραίωσιν των υπό του παρόντος 
Νόµου ανατιθεµένων εις την αρµοδίαν αρχήν αρµοδιοτήτων. 
 

Κανονισµοί. 
2(α) του 63 του 

1977. 

16.—(1) Το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισµούς, 
δηµοσιευοµένους εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας, διά την καλυτέραν 
εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος Νόµου και διά τον καθορισµόν παντός 
ζητήµατος, όπερ δυνάµει του παρόντος Νόµου χρήζει ή είναι δεκτικόν 
καθορισµού. 
 

2(β) του 63 του 
1977. 

(2) Άνευ βλάβης ή επηρεασµού της γενικότητος του εδαφίου (1) Κανονισµοί 
εκδιδόµενοι υπό του Υπουργικού Συµβουλίου βάσει του παρόντος άρθρου 
δύνανται να προβλέψωσι περί επεκτάσεως των διατάξεων του παρόντος Νόµου εν 
σχέσει προς τινα ή άπαντα τα εν τω εδαφίω (1) του άρθρου 3 αναφερόµενα έργα 
υπό— 
 
(α) ατόµων άτινα είναι πολίται ή έχουσι την συνήθη αυτών διαµονήν εν· 
 
(β) νοµικών προσώπων ιδρυθέντων εν ή συµφώνως προς το ισχύον δίκαιον εν· 
 
(γ) έργων, ετέρων ή ηχογραφήσεων ή εκποµπών το πρώτον δηµοσιευθέντων εν· 
 
(δ) αρχιτεκτονικών έργων εγερθέντων εν, ή ετέρων καλλιτεχνικών έργων 
ενσωµατωθέντων εν τινι κτιρίω εν· 
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(ε) ηχογραφήσεων γενοµένων εν, 
 
χώρα η οποία είναι συµβαλλόµενον µέρος εις συνθήκην της οποίας η ∆ηµοκρατία 
είναι επίσης συµβαλλόµενον µέρος και εις την οποίαν υφίσταται πρόνοια διά 
προστασίαν πνευµατικής ιδιοκτησίας επί έργων προστατευοµένων υπό του 
παρόντος Νόµου. 
 

381544172 
Κατάθεσις 

κανονισµών εις την 
Βουλήν των 

Αντιπροσώπων. 

17. Κανονισµοί εκδιδόµενοι επί τη βάσει του παρόντος Νόµου κατατίθενται εις 
την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν µετά πάροδον τριάκοντα ηµερών από της 
τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν 
τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισµούς εν όλω ή εν 
µέρει, τότε ούτοι αµέσως µετά την πάροδον της ως άνω προθεσµίας 
δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ 
από της τοιαύτης δηµοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή 
εν µέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δηµοσιεύονται εν τη επισήµω 
εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται 
εν ισχύϊ από της τοιαύτης δηµοσιεύσεως. 
 

15 του 128(Ι) του 
2002. 

Έκτασις εφαρµογής 
του Νόµου. 

 

18. Καταργήθηκε. 
 

Κατάργησις των 
πηγαζόντων εκ του 

κοινοδικαίου 
(common law) 
δικαιωµάτων. 

 

19. Ουδέν δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή οιονδήποτε παρόµοιον δικαίωµα 
δύναται να υφίσταται άλλως ή δυνάµει του παρόντος Νόµου ή ετέρας σχετικής 
νοµοθεσίας. 
 

Yφιστάµενα 
συµβόλαια. 

20. Πάσα σύµβασις συνοµολογηθείσα δυνάµει οιουδήποτε ετέρου νόµου και 
τελούσα εν ισχύϊ κατά την ηµεροµηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 
Νόµου διέπεται µέχρι τερµατίσεως ή λήξεως αυτής, υπό της νοµοθεσίας ήτις 
ίσχυε κατά την ηµεροµηνίαν της συνοµολογήσεως αυτής. 
 

Κατάργησις. 
 

Κεφ. 264 
1 & 2 George 

5c. 46. 
 

21. Ο περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Νόµος καταργείται, αι δε δυνάµει τούτου 
ισχύουσαι διατάξεις του περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Νόµου του 1911 της 
Αγγλίας παύουν να ισχύωσι. 
 

Έναρξις ισχύος. 22. Η ισχύς του παρόντος Νόµου άρχεται εις ηµεροµηνίαν ορισθησοµένην υπό 
του Υπουργικού Συµβουλίου διά γνωστοποιήσεως δηµοσιευοµένης εν τη επισήµω 
εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας. 
 

10 του 18(Ι) του 
1993. 

10. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1994, µε εξαίρεση τις 
διατάξεις του άρθρου 8, που τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευσή τους στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

16 του 128(Ι) του 
2002. 

∆ιαχρονική 
εφαρµογή του 

παρόντος Νόµου. 

16.—(1) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται αναφορικώς προς έργα δηµιουργηθέντα 
προς της ενάρξεως της ισχύος αυτού, κατά τον ίδιο τρόπο µε τον οποίον 
εφαρµόζεται αναφορικώς προς µεταγενεστέρως δηµιουργούµενα έργα. 
 
(2)(α) Η προστασία κατά το άρθρο 7Γ παρέχεται και στις βάσεις δεδοµένων, η 
κατασκευή των οποίων περατώθηκε εντός των 15 ετών που προηγήθηκαν της 
ηµεροµηνίας ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόµου, εφόσον κατά την ηµεροµηνία 
αυτή πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7Γ. ∆ε θίγονται 
όµως συµβάσεις που έχουν συναφθεί, καθώς και δικαιώµατα που έχουν κτηθεί 
πριν από την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Νόµου. 
 
(β) Η προστάσια βάσεως δεδοµένων, η κατασκευή της οποίας περατώθηκε εντός 
των 15 ετών που προηγήθηκαν της ηµεροµηνίας ενάρξεως ισχύος του παρόντος 
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Νόµου, λήγει 15 έτη µετά την 1η Ιανουαρίου που ακολουθεί την ηµεροµηνία 
αυτή. 
 

17 του 128(Ι) του 
2002. 

Έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόµου. 

17. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την δηµοσίευση του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, µε εξαίρεση την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 7 του βασικού νόµου, όπως αντικαθίσταται διά του άρθρου 4 του 
παρόντος Νόµου, η οποία τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία προσχωρήσεως 
της ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

903749465 
  

6 του 181(Ι) του 
2007. 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 

Νόµου. 

6. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ, 
δηλαδή την ηµεροµηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η κατάργηση της 
παρέκκλισης για τη ∆ηµοκρατία, µε βάση την παράγραφο 2 του Άρθρου 122 της 
Συνθήκης, και κατά την οποία τα τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ αποκτούν 
την ιδιότητα του νοµίµως κυκλοφορούντος χρήµατος στη ∆ηµοκρατία.  
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

(άρθρο 5(1)) 
 

Προστατεύσιµο αντίκειµενο 
 

Εκπνοή του δικαιώµατος – γενεσιουργό γεγονός 

(i) Επιστηµονικά έργα, φιλολογικά έργα 
συµπεριλαµβανοµένων, των προγραµµάτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, µουσικά έργα, 
καλλιτεχνικά έργα, περιλαµβανοµένων των 
φωτογραφιών, πρωτότυπες βάσεις δεδοµένων  
 

70 έτη, αρχόµενα από του θανάτου του 
δηµιουργού. 

(ii) Ταινίες 70 έτη, αρχόµενα από του θανάτου του 
τελευταίου επιζώντος µεταξύ των ακόλουθων 
προσώπων, ανεξαρτήτως του αν έχουν ορισθεί 
συµβατικά, ή λογίζονται βάσει διατάξεως νόµου, 
ως συνδηµιουργοί: (α) παραγωγού, (β) κυρίου 
σκηνοθέτη, (γ) σεναριογράφου, (δ) συγγραφέα 
των διαλόγων, και (ε) συνθέτη της µουσικής που 
εγράφη ειδικά για να χρησιµοποιηθεί στην ταινία. 
 

(iii) Ηχογραφήσεις 50 έτη από την ηµεροµηνία, κατά την οποία έγινε 
η ηχογράφηση, µε την επιφύλαξη ότι αν εντός της 
περιόδου αυτής γίνει νόµιµη δηµοσίευση ή 
νόµιµη παρουσίαση της ηχογραφήσεως στο 
κοινό, τα δικαιώµατα αποσβέννυνται 50 έτη από 
την ηµεροµηνία αυτής της πρώτης δηµοσιεύσεως 
ή αυτής της πρώτης παρουσιάσεως στο κοινό, 
ανάλογα µε το ποια έγινε πρώτη. 
 

(iv) Εκποµπές 50 έτη από την ηµεροµηνία, κατά την οποία 
πραγµατοποιήθηκε η εκποµπή, είτε αυτή 
µεταδίδεται ενσυρµάτως είτε ασυρµάτως, 
συµπεριλαµβανοµένης της καλωδιακής ή 
δορυφορικής µεταδόσεως. 
 

(v) ∆ηµοσίευση προτέρως αδηµοσίευτων έργων 25 έτη από την στιγµή που για πρώτη φορά το 
έργο δηµοσιεύθηκε νοµίµως ή παρουσιάσθηκε 
νοµίµως στο κοινό. 
 

(vi) Μη πρωτότυπες βάσεις δεδοµένων  15 έτη από την περάτωση της κατασκευής της 
βάσεως δεδοµένων, µε την επιφύλαξη ότι (α) αν η 
βάση ετέθη στη διάθεση του κοινού καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο πριν από την λήξη της 
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δεκαπενταετίας, η διάρκεια της προστασίας 
µετράται από την ηµεροµηνία, κατά την οποία η 
βάση ετέθη για πρώτη φορά στη διάθεση του 
κοινού, και (β) οποιαδήποτε ουσιώδης 
τροποποίηση, αξιολογούµενη ποιοτικώς ή 
ποσοτικώς, του περιεχοµένου µιας βάσεως 
δεδοµένων, ιδίως οποιαδήποτε ουσιώδης 
τροποποίηση εξαιτίας της διαδοχικής σωρεύσεως 
προσθηκών, διαγραφών ή µετατροπών, οι οποίες 
έχουν .ως αποτέλεσµα να θεωρείται ότι πρόκειται 
για νέα ουσιώδη επένδυση, αξιολογούµενη 
ποιοτικώς ή ποσοτικώς, παρέχει στην βάση, η 
οποία προκύπτει από την επένδυση αυτή, 
δικαιώµα ιδίας διάρκειας προστασίας. 
 

(vii) Ερµηνείες, εκτελέσεις 50 έτη από την ηµεροµηνία της ερµηνείας ή 
εκτελέσεως, µε την επιφύλαξη ότι αν εκτός της 
περιόδου αυτής γίνει νόµιµη δηµοσίευση ή 
νόµιµη παρουσίαση στο κοινό της υλικής 
ενσωµατώσεως της εν λόγω ερµηνείας ή 
εκτελέσεως, τα δικαιώµατα εκπνέουν 50 έτη µετά 
την ηµεροµηνία της πρώτης αυτής δηµοσίευσης ή 
της πρώτης αυτής παρουσιάσεως στο κοινό, 
ανάλογα µε το ποια έγινε πρώτη. 
 

 
 


