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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ' Άρ. 1316 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ό περί τοϋ Δικαιώματος Πνευματικής Ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς Νόμος τοϋ 1976
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τ η ς Κυπριακής
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος.
Αριθμός 59 τοϋ 1976

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ Π Ρ Ο Σ ΑΥΤΟ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ή

Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί του Δικαιώματος Συνοπτικός
Πνευματικής 'Ιδιοκτησίας 'Νόμος του 1976.
τίτλος.
2.—(1) Έ ν τω παρόντι 'Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη εκ του Ερμηνεία,
κειμένου—
«άδεια» σημαίνει τήν νομίμως χορηγουμένην άδειαν, ήτις επι
τρέπει τήν διενέργειαν πράξεως τίνος ελεγχομένης 6πό του δικαι
ώματος ΐπνευματυκής ιδιοκτησίας·
«αναμ'ετάδοσις» σηιμαίνει τήν όπό τίνος ραδιοφωνικής αρχής ταυ
τόχρονον ή έκ των υστέρων μετάδοσιν τής εκπομπής ετέρας ραδιο
φωνικής αρχής 'ευρισκομένης είτε 'έν τη Δημοκρατία εϊτε έν τη αλ
λοδαπή, περιλαμβάνει δε και την "ένσύρματον μετάδοσιν τής τοι
αύτης εκπομπής, ό δε δρος «αναμεταδίδειν» θα έρμηνεύηται ανα
λόγως*
«αναπαραγωγή» σημαίνει τήν παραγωγήν ενός ή πλειόνων αντι
τύπων επιστημονικού, φιλολογικού, μουσικού ή 'καλλιτεχνικού
τίνος 'έργου, κινηματογραφικής ταινίας ή ήχογραφήσεως'
«άντίτυπον» σημαίνει το ύπό μορφήν έγγραφου, ήχογραφήσεως,
κινηματογραφικής ταινίας ή όφ' οιανδήποτε έτέραν υλικήν μορφήν
άναπαραγόμενον, αλλ' ούτως ώστε εν αντικείμενο ν να μή θεω
ρήται ώς άντίτυπον αρχιτεκτονικού τίνος έργου εκτός έάν τό άντι
κείμενον είναι ο'ϊικσδσμή ή πρόπλασμα'
«ασύρματος τηλεγραφία» έχει τήν ε'ις τον δρον τούτον άπσδι
δομένην 'εννοιαν ύίπό του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του περί
'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου'
Κεφ. 307
(933)
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«δημιουργός», προκειμένου περί κινηματογραφικής ταινίας ή ήχο
γραφήσεως, σημαίνει το πρόσωπον όπερ ανέλαβε τάς διευθετήσεις
δια την παραγωγήν της ταινίας ή της ήχογραφήσεως η, προκειμένου
περί εκπομπής μεταδιδόμενης .έ<κ χώρας τινός, σημαίνει το πρό
σωπον δπερ ανέλαβε τάς διευθετήσεις δια την πραγματοποίηση/
της μεταδόσεως Φκ της χώρας ταύτης κ α ι προκειμένου περί φωτο
γραφίας οηιμαίνει το πρόσωπον δπερ κατά τον χρόνον της λήιρεως
της φωτογραφίας, ή το ιδιοκτήτης του υλικού* έφ' οδ αυτή 'ελήφθη
'και περιλαμβάνει έν πάση ά λ λ η περιπτώσει τον συγγραφέα, μου
σικοσυνθέτην, ζωγράφον, σχεδιογράφον, γλύπτη ν, τορνευτή ν καΐ
χάράκτην
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημσκρατίαν"
«■δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας» σημαίνει τό ύπό του πα
ρόντος Νόμου προβλεπόμενον δικαίωμα πνευματικής Ιδιοκτησίας·
«εκπομπή» σημαίνει τήν δ ι ά τηλεγράφου ασυρμάτου.ίή τηλεγρα
φίας ή τήν δ ι ' αμφοτέρων τούτων έκπσμπήν ήχων ή εικόνων, περι
λαμβάνει δέ κ α ι τήν άναμετάδοσιν'
«ίέπιστημσνικόν έργον» περιλαμβάνει πάσης επιστημονικής φύ
σεως ε"ργον ανεξαρτήτως της επιστημονικής ποιότητος τούτου"
«έργον» περιλαμβάνει μεταφράσεις, προσαρμογάς, νέας αποδό
σεις ή διασκευάς προϋφισταμένων έργων, ώς επίσης καΐ ανθολο
γίας, συλλογάς ή έ ρ γ α άτινα, λόγω της επιλογής ι και διασκευής
του περιεχομένου αυτών, εμφανίζουν πρωτότυπόν τίνα χαρακτήρα"
«έργον κοινής δημιουργίας» σηιμαίνει τό κατόπιν συνεργασίας
δύο ή πλειόνων δημιουργών παραγόμ'ενον έργον εν τω όποίω ή
συμβολή εκάστου δημιουργού ε ί ν α ι αδιαίρετος προς τήν του έτε
ρου δημιουργού ή έτερων δημιουργών συμβολήν
«ήχογράφησις» σημαίνει την άρχικήν >καΙ σταθεράν συναρμολό
γ η σ α αλληλουχίας ήχων δυναμένων νά συλλαμβάνωνται διά τής
ακοής >καί νά άναπαράγωνται, δεν περιλαμβάνει δμως τήν συνδε
δεμένην προς τήν κινηματογραφική ν ταινίαν ήχητικήν αύλακα"
«καλλιτεχνικόν έργον» σηιμαίνει, ανεξαρτήτως
καλλιτεχνικής
ποιότητος, οιονδήποτε τών ικάτωθι ή παρομοίων προς αυτά Ιργων,
ήτοι—
(α) ζωγραφιάς, 'ιχνογραφίας, μεταλλογραφίας,
λιθογραφίας,
ξυλογραφίας, έργα χαρακτικής και τυπογραφίας"
(β) γεωγραφικούς χάρτας, σχέδια καΐ γραφικάς παραστάσεις"
( γ ) έργα γλυπτικής*
(δ) φωτογραφίας μή περιλαμβανόμενος είς κινηματογραφικήν
ταινίαν'
(ε) έργα αρχιτεκτονικής υπό μορφήν οικοδομών ή προπλασμά
των"
(στ) έ ρ γ α καλλιτεχνικής δεξιότητος μή εμπίπτοντα ε ί ς οίανδή
ποτε τών προηγουμένων παραγράφων,
τηρούμενης δέ, τής διατάξεως του εδαφίου (3) του άρθρου 3, πε
ριλαμβάνει υφάσματα μεθ' υφαντών παραστάσεων κ α ι αντικείμενα
έφηρμοσμένης χειροτεχνίας κ α ι βιομηχανικής τέχνης"
«κινηματογραφική ταινία» σημαίνει τήν άρχικήν και σταθεράν
συναρμολόγηοιν αλληλουχίας όπτιίκών παραστάσεων δυναμένων
νά προβάλλονται ύπό μορφήν κινούμενης εικόνος καΐ νά αποτε
λούν τό άντικείμενον αναπαραγωγής, περιλαμβάνει δέ, τήν συνδε
δεμένην προς τήν κινημοττογραφικήν ταινίαν ήχητικήν αύλακα"
«μετάδοσις προς τό κοινόν» περιλαμβάνει, επιπροσθέτως οιασδή
ποτε ζωντανής παραστάσεως η εκτελέσεως, πάσαν μέθόδον οπτικής
ή ακουστικής παρουσιάσεως, συμπεριλαμβανομένης τής παρουσία

935

Ν . 59/76

σεως τή βοήθεια συσκευής λήψεως εκπομπών, δέν περιλαμβάνει
<5μως Ιέ'κπομπήν, ο δέ δρος «μετάδίδειν 'προς το κοινόν» θα έρμη
νεύηται αναλόγως' 1
«μουσικόν έργον» σημαίνει παν, ανεξαρτήτως μουσικής ποιότη
τος, μουσικόν έργον
«οικοδομή» περιλαμβάνει πασαν κατασκευήν
«προσαρμογή» περιλαμβάνει οιονδήποτε των κάτωθι—
(α) εν σχέσει προς φιλολογικόν έργον—
(i) προκειμένου περί μη δραματικού έργου, άπόδοσιν τούτου
(είτε 'εν τη αρχική τούτου εϊτε Ιέν διαφόρω τινί γλώσση),
δι' ής τούτο (μετατρέπεται ε'ίς δραματικόν έργον*
(ii) προκειμένου περί δραματικού ίεργου, άπόδοσιν τούτου
(είτε εν τη αρχική τούτου είτε εν διαφόρω τινί γλώσση),
δι' ής τούτο \μετατρέπεται εις μή δραματικόν έργον'
(iii) μετάφρασιν του έργου*
(iv) άπόδοσιν του έργου, δι' ής ή πλοκή κ α ι ή δράσις εκφρά
ζονται εξ ολοκλήρου ή κυρίως δι* ε'ϊικόνων ύπό μορφήν
πρόσφορον δ ι ' άναπαραγωγήν εις βιβλίον, εφημερίδα,
περιοδικόν ή Έ'ίς παρομόίαν περιοδικήν εκδοσιν' κ α ι
(Ρ) ιέν σχέσει προς μουσικόν έργον, διασκευήν ή μεταγραφήν
του έργου'
«ραδιοφωνική αρχή» σημαίνει το Ραδιοφωνικόν " Ι δ ρ υ μ α Κύπρου,
ώς .και παν έτερον πρόσωπον έξουσιοδοτούμενον δυνάμει του περί
'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου να διατηρή εν λειτουργία σταθ Κεφ. 307.
μόν μεταδόσεως εκπομπών επί του εδάφους τής Δημοκρατίας'
«τηλέγραφος» Ιεχει τήν ε'ίς τον ορσν τούτον αποδιδομένη ν εννοιαν
ύπό του άρθρου 2 του περί Τηλεγράφων 'Νόμου'
κ εφ. 305.
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« Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργον Εμπορίου κ α ι Βιομηχανίας
«φιλολογικόν έργον» σημαίνει, ανεξαρτήτως φ ιλολογικής ποιό
τητος, οιονδήποτε τών κάτωθι ή παρομοίων προς αυτά έργων,
ήτοι—
(α) μυθιστορήματα, διηγήματα κ α ι ποιητικά έργα'
(β) θεατρικά έργα, σκηνικάς οδηγίας, κινηματογραφ ικά σενά
ρια και κείμενα δ ι ' έκπομπάς'
( γ ) εγχειρίδια, πραγματείας, ίοτορικά έργα, βιογραφ ίας, δο
κίμια κ α ι άρθρα'
(δ) εγκυκλοπαίδειας ικαί λ ε ξ ι κ ά '
(ε) έπιστολάς, εκθέσεις 'και υπομνήματα*
(στ) διαλέξεις, ομιλίας κ α ι 'κηρύγματα μή περιλαμβανομένων
τών ιάπό άμβωνος ομιλιών ι καί τών έν τή Βουλή τών 'Αντι
προσώπων, τοις συνέδριοις κ α ι Δικοοστηρίοις αγορεύσεων*
«φωτογραφία» σημαίνει το προϊόν τής φ ωτογραφ ικής ή οιασδή
ποτε ετέρας μεθόδου προσομοιαζούσης προς τήν φ ωτογραφ ικήν .
το όποιον δέν αποτελεί μέρος κινηματογραφ ικής ταινίας.
(2) Δ ι ά τους άκοπους του παρόντος Νόμου, έν σχέσει προς τήν
δημοσίευσιν, εφ αρμόζονται αϊ ακόλουθοι διατάξεις :
(α) εν έργον θεωρείται δημοσιευθέν έάν εν ή πλείονα αντίτυπα
τούτου κατέστησαν διαθέσιμα, τή συναινέσει του δημιουργού
αυτών, κ α τ ά τρόπον επαρκή προς ίκανοποίησιν τών ευλόγων
απαιτήσεων του κοινού"
(β) οσάκις αρχικώς εν μέρος μόνον του έργου δημοσιεύηται, τό
μέρος τούτο λ ο γ ί ζ ε τ α ι διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου
ώς χωριστόν €ργον
( γ ) ή εν τινι χώρα, γενομένη δημοσίευσις ουδόλως θεωρείται ώς
διάφορος τής πρώτης δημοσιεύσεως ένεκα μόνον τοΟ λόγου
τής προγενεστέρας άλλαχου δημοσιεύσεως, έφ * δσον αϊ δύο
δημοσιεύσεις ελαβον χώραν εντός χρονικοΟ διαστήματος ουχί
μεγαλυτέρου τών τριάκοντα ήμερων.

62τοΰ1962.
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"Εργα προ
στάτευα ιμα
ύπό δικαιώ
ματος πνευμα
τικής ιδιο
κτησίας.

3.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, προστα
τεύσιμα ύπό δικαιώματος πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι τα επόμενα
έργα—
(α) επιστημονικά έργα"
(β) φιλολογικά έργα"
(γ) μουσικά έργα'
(δ) καλλιτεχνικά έργα'
(ε) κινηματογραφικά! ταινία ι'
(στ) φωτογραφίαι'
(ζ) ηχογραφήσεις'
(η) έκπομπαί.
(2) Δεν εΐναι προστατεύσιμον υπό δικαιώματος πνευματικής ιδιο
κτησίας το φιλολογικόν, μουσικόν ή καλλιτεχνικόν έργον, δπερ δεν
είναι πρωτότυπον και 'δεν έχει διατυπωθή γραπτώς, ήχογραφηθή
ή άλλως πως (έμφανισθή ύπό ύλικήν τίνα μορφήν.
(3) Δεν εΐναι ΐτροστοπεύσιμον ύπό δικαιώματος ττνευματικής Ιδιο
κτησίας το έπιστη μονϋκόν ή καλλιτεχνικόν έργον 6περ κατά τον
χρόνον τής δημιουργίας του, σκοπεΐται ύπό του δημιουργού δπως
χρησιμοποιηθή .ώς πρόττλασμα ή πρότυπον π:ροοριζόμενον νά πολ
λαπλασιασθή δι* οιασδήποτε βιομηχανικής μεθόδου.
(4) Δεν στερείται τής δυνατότητος προστασίας ύπό δικαιώματος
πνευματικής ιδιοκτησίας το έργον ένεκα μόνον του λόγου δτι ή δη
μιουργία τούτου, ή ή διενέργεια οιασδήποτε σχετικής προς αυτό πρά
ξεως, ενέχει πρόσβσλήν τίνα του δικαιώματος ιτνευμοπικής ιδιοκτη
σίας επί ετέρου τινός έργου.

Δικαίωμα
πνευματικής
ιδιοκτησίας
δυνάμει
ιθαγενείας
ή διαμονής.

4.—(1) Δικαίωμα πνευματικής Ιδιοκτησίας αναγνωρίζεται κατά
το παρόν άρθρον ιέπΐ παντός προστατευσίμου δυνάμει του παρόντος
Νόμου έργου, ό δημιουργός του οποίου ή, προκειμένου περί έργου
κοινής δημιουργίας, οιοσδήποτε τών δημιουργών του εΐναι, κατά τόν
χρόνον τής δηιμιουργίας του έργου ή, προκειμένου περί εκπομπής,
κατά τόν χρόνον τής πραγματοποιήσεως τής εκπομπής, προσοντου
χον πρόσωπον, ήτοι—
(α) άτσμον δπερ εΐναι πολίτης τής Δημοκρατίας ή έχει τήν συ
νήθη διαμονή ν αύτου έν τή Δημοκρατία" ή*
(β) οργανισμός έν τή Δημοκρατία δστις συνίσταται καΙ κέκτηται
νο'μικήν προσωπικότητα δυνάμει τών νόμων τής Δημοκρα
τίας.
(2) Ή διάρκεια προστασίας του κατά τό παρόν άρθρον αναγνω
ριζομένου δικαιώματος πνευματικής Ιδιοκτησίας υπολογίζεται σομ
φώνως προς τόν κάτωθι πίνακα—
Εκπνοή του ιΔι'καιώματος
Είδος "Εργου
Πνευματικής * Ιδιοκτησίας.
(i) 'Επιστημονικά, φιλο
λογικά, μουσικά ή
καλλιτεχνικά
έργα
πλην φωτογραφιών.
(ii)
Κινηματογραφικοί
ταινίαι καΙ φωτογρα
φίαι.
(iii) 'Ηχογραφήσεις.
(iv) Έκπομπαί.

Πεντήκοντα έτη αρχόμενα άπό του τέ
λους του έτους καθ' δ αποθνήσκει ό δη
μιουργός.
Πεντήκοντα έτη αρχόμενα άπό του τέ
λους του έτους καθ^ δ τό πρώτον έδη
μοσιεύθη τό έργον.
Εΐκοσιν έτη αρχόμενα άπό του τέλους
του έτους καθ' δ έγένετο ή ήχογράφη
σις.
Εΐκοσιν έτη αρχόμενα άπό του τέλους
του έτους καθ δ έπραγματοποιήθη ή

εκπομπή.
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(3) Έ ν περιπτώσει ανωνύμων ή ψευδωνύμων επιστημονικών, φιλο
λογικών, μουσικών ή καλλιτεχνικών έργων, το έπ' αυτών δυκαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας .εκπνέει μετά πεντηκονταετίαν άρχομένην
από του τέλους του έτους καθ' δ το πρώτον έδημασιεύθη το έργον,
αλλ' ε ν πάση περιπτώσει ουχί αργότερο ν του τέλους του έτους καθ'
δ ευλόγως τεκμαίρεται δτι 'συνεπληρώθη πεντηκονταετία από του
θανάτου του δημιουργού :
Νοείται δτι έν ή περιπτώσει ή ταυτότης του δημιουργού καθίσταται
γνωστή, ή διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιο
κτησίας υπολογίζεται συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου
4(2) (i).
(4) Έ ν περιπτώσει έργου κοινής δημιουργίας, ή έν τω πινάκι του
εδαφίου (2) αναφορά εις τον θάνατον του δημιουργού δέον δπως
έκλαμβάνηται ώς αναφερομένη εις εκείνον έκ τών δημιουργών δστις
αποθνήσκει τελευταίος, ανεξαρτήτως εάν είναι προσοντουχον πρόσω
πον ή μή.
5.—(1) Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας αναγνωρίζεται κατά τό
παρόν άρθρον επί παντός προστατευσίμου έργου, έτερου ή εκπομπής,
δπερ—
(α) είναι έπιστη μονικόν, φιλολογίκόν, μουσικόν ή καλλιτεχνικόν
έργον δημοσιευθέν ή κινηματογραφική ταινία δημοσιευθείσα
τό πρώτον ιέ ν τή Δημοκρατία'
(β) είναι έργον άρχιτεκτονυκής άνεγερθέν έν τή Δημοκρατία
ή εΐναι έτερον καλλιτεχνικόν έργον ένσωματωθέν εις τίνα
οΐικοδομήν 'κειμένην έν τή Δημοκρατία" και
(γ) είναι ήχογράφησις γενομένη έν τή Δημοκρατία,
και δπερ δέν έχει καταστή άντικείμενον του κατά τό άρθρον 4 ανα
γνωριζομένου δικαιώματος πνευματικής 'ιδιοκτησίας.
(2) Τό κατά τό παρόν άρθρον αναγνωριζόμενο ν δυκαίωμα πνευ
ματικής ιδιοκτησίας έπί έργου έχει την αυτήν διάρκειαν προστα
σίας οία προβλέπεται έν άρθρω 4 άναφορικώς προς τό αυτό είδος
έργου.
6.—(1) Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας αναγνωρίζεται κατά
τό παρόν άρθρον έπί παντός προστατευσίμου δυνάμει του παρόντος
Νόμου έργου, τό όποιον δημιουργείται ύπό ή ύπό τήν διεύθυνσιν και
τον έλεγχον τής Κυβερνήσεως ώς και τοιούτων διεθνών σωμάτων ή
έτερων κυβερνητικών οργανισμών ώς οδτοι ήθελον καθορισθή, και
τό όποιον δεν έχει καταστή άντικείμενον του κατά τά άρθρα 4 ή 5
αναγνωριζομένου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.
(2) Τό κατά τό παρόν άρθρον άναγνωριζόμενον δικαίωμα πνευ
ματικής ιδιοκτησίας έπί επιστημονικού, φιλολογικού, μουσικού ή
καλλιτεχνικού τίνος έργου, ετέρου ή φωτογραφίας, εκπνέει μετά πεν
τη'κονταετίαν άρχομένην από του τέλους του έτους καθ' δ τό πρώτον
έδημοσιεύθη τούτο.
(3) Τό κατά τό παρόν άρθρον άναγνωριζόμενον δικαίωμα πνευ
ματικής ιδιοκτησίας έπί κινηματογραφικής ταινίας, φωτογραφίας,
ήχογραφήσεως ή εκπομπής κέκτηται τήν αυτήν διάρκειαν προστασίας
οία προβλέπεται έν άρθρω 4 άναφορικώς προς τό αυτό είδος έργου.
7.— (1) Τό δικαίωμα πνευματικής 'ιδιοκτησίας ίέπί επιστημονικού,
φιλολογικού, μουσικού ή καλλιτεχνικού τίνος έργου ή έπί τίνος
κινηματογραφικής ταινίας ή φωτογραφίας συνίσταται εις τό άπο
κλειστικόν δικαίωμα έλεγχου της έν τή Δημοκρατία διενεργείας
οιασδήποτε τών ακολούθων πράξεων, ήτοι τής ύφ' οιανδήποτε μορ·
φήν αναπαραγωγής, μεταδόσεως προς τό κοινόν, εκπομπής, μετα
φράσεως, διασκευής και ετέρας προσαρμογής ολοκλήρου του έργου
ή ουσιώδους τμήματος τούτου :
Νοείται δτι τό έφ' οιουδήποτε τοιούτου έργου δικαίωμα πνευματι
κής ιδιοκτησίας δέν περιλαμβάνει τό δικαίωμα έλεγχου—
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Δικαίωμα
πνευματικής
Ιδιοκτησίας
δι* αναφοράς
είς τήν χώραν
προελεύσεως.

Δικαίωμα
πνευματικής
Ιδιοκτησίας
έπί έργων
Κυβερνητικών
καΐ διεθνών
σωμάτων.

Φύσις τοϋ
δικαιώματος
πνευματικής
ιδιοκτησίας
έπί επιστημο
VUKOOV, φιλολο
γικών, μου
σικών ή
καλλιτεχνικών
Εργων καΐ
κινηματογρα
φικών ταινιών.
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(α) τ η ς τελέσεως οιασδήποτε των προειρημένων πράξεων εν
πνεύματι καλής πίστεως προς τον σκοπόν έρεύνης, ατομικής
χρήσεως, κριτικής άνασκοπήσεως ή αναφοράς ε'ις επίκαιρα
γεγονότα, ύπό τόν δρον δτι, εάν ή τοιαύτη χρήσις γίνεται
'δημοσία, αυτή συνοδεύεται ύπό τίνος αναγνωρίσεως του
τίτλου κ α ι τής πατρότητος του έργου, εξαιρέσει της περιπτώ
σεως καθ' ην τό έργον παρεμπιπτόντως συμπεριελήφθη εϊς
τίνα έκπομπήν*
(β) τής <είς κινηματογραφική ν ταινίαν ή έκπομπήν συμπεριλή
ψεως οιουδήποτε καλλιτεχνικού έργου εγκατεστημένου εϊς
μέρος ένθα τούτο δύναται να όραται ύπό του κοινού*
(γ) τής αναπαραγωγής κ α ι διανομής αντιτύπων οιουδήποτε καλ
λιτεχνικού έργου μονίμως εγκατεστημένου είς μέρος ένθα
τοΰτο δύναται να όραται ύπό του κοινού'
(δ) τής παρεμπιπτούσης συμπεριλήψεως καλλιτεχνικού
έργου >ε'ίς κινηματογραφική ν ταινίαν ή έκπομπήν'

*

%■

τίνος
W

(ε) τής συμπεριλήψεως ενός έργου ε'ις έκπομπήν, μετάδοσιν
προς τό κοινόν, ηχογράφηση/, κινηματογραφική ν ταινίαν ή
είς συλλογήν έργων, έφ' δσον ή τοιαύτη συμπερίληψις γίνε
τ α ι ύπό τύπον έπεξηγήσεως δια διδακτικούς σκοπούς κ α ι δεν
άντιβαίνη προς τήν χρηστήν πρακτική ν και νοουμένου δτι
γίνεται μνεία τής πηγής προελεύσεως και του ονόματος του
δημιουργού τό όποιον εμφαίνεται επί του ούτω χρησιμοποι
ηθέντος έργου'
(στ) τής παραθέσεως αποσπασμάτων εκ δημοσιευθέντων έργων,
Ιέφ' όσον τούτο δεν αντιβαίνει προς τήν χρηστήν πρακτικήν
κ α ι ιέ φ' δσον Ιή ιέκτασις αυτών 'δεν υπερβαίνει τήν έκ του σκο
πού δικαιολογουμένην τοιαύτην, περιλαμβανομένης τής πα
ραθέσεως αποσπασμάτων εξ άρθρων εφημερίδων κ α ι περιο
δικών ύπό μορφή ν συνοψίσεως του τύπου, νοουμένου δτι γί
νεται μνεία τής πηγής προελεύσεως κ α ι του ονόματος του
δημιουργού τό όποιον εμφαίνεται επί του ούτω χρησιμοποι
ηθέντος έργου*
(ζ) τής δια του τύπου αναπαραγωγής, ώς και τής συμπεριλή
ψεως εις τίνα έκπομπήν ή μετάδοσιν προς τό κοινόν, άρθρων
δημοσιευθέντων είς εφημερίδας ή περιοδικά επί επικαίρων
οικονομικών, πολιτικών ή θρησκευτικών θεμάτων, έφ' δσον
ή τοιαύτη αναπαραγωγή ή συμπερίληψις δεν έχη ρητώς έπι
φυλαχθή κ α ι νοουμένου δ τ ι εμφαίνεται σαφώς ή πηγή προ
ελεύσεως'
(η) τ ή ς ήχογραφήσεως φιλολογικού ή μουσικού έργου, καθώς
επίσης κ α ι τής αναπαραγωγής τής τοιαύτης ήχογραφήσεως
ύπό του δημιουργού ή κατόπιν αδείας παραχωρηθείσης ύπ'
αυτού, νοουμένου δτι τ ά αντίτυπα ταύτης προορίζονται διά
λιανικήν πώλησιν έν τη Δημοκρατία και νοουμένου δτι τό
εν λόγω έργον έχει ήδη προηγουμένως ήχογραφηθή, είτε εν
τη Δημοκρατία είτε έν τη αλλοδαπή, κατόπιν αδείας παρα
χωρηθείσης ύπό του δικαιούχου του σχετικού μέρους του
δικαιώματος πνεΜματικής ιδιοκτησίας, ύπό τοιούτους δρους
κ α ι κατόπιν καταβολής τοιαύτης ευλόγου αποζημιώσεως
ώς ήθελε καθορισθή ύπό του Υπουργού'
(θ) τής ύφ' ενός προσώπου αναγνώσεως ή απαγγελίας είς τό
κοινόν ή εις έκπομπήν τίνα οιουδήποτε ευλόγου αποσπάσμα
τος εκ τίνος δημοσιευθέντος φιλολογικού έργου, έφ' δσον συ
νοδεύεται ύπό τίνος 'επαρκούς 'αναγνωρίσεως'
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(ι) οιασδήποτε χρήσεως ενός έργου γινομένης υπό τοιούτων δη
μοσίων βιβλιοθηκών, μη εμπορικών κέντρων συλλογής και
διατηρήσεως στοιχείων και επιστημονικών ιδρυμάτων, ω ς
ήθελον καθορισθή, έφ' δσον ή τοιαύτη χρήσις γίνεται προς
το δημόσιον συμφέρον, ουδεμία δε πρόσοδος αντλείται ιέκ
ταύτης καΐ ουδέν τέλος εισόδου εισπράττεται διά την τυχόν
προς το κοινόν μετάδοσιν του ούτω χρησιμοποιηθέντος έργου*
(ία) της ύπό τίνος ραδιοφωνικής αρχής ή ύπό τήν διεύθυνσιν ή
τον έλεγχον αυτής αναπαραγωγής έργου τινός έφ' δσον ή
τοιαύτη αναπαραγωγή ή τά οιαδήποτε αντίτυπα αυτής προ
ορίζωνται αποκλειστικώς διά νόμιμόν τίνα εκπσμπήν, κα
ταστρέφωνται δε προ του τέλους περιόδου εξ ημερολογια
κών μηνών αρχομένων αμέσως μετά τήν πραγματοποίησιν
τής αναπαραγωγής, ή τοιούτων 'μεγαλυτέρων περιόδων οΐαι
ήθελον συμφωνηθή μεταξύ τής ραδιοφωνικής αρχής και του
δικαιούχου του σχετικού μέρους του δικαιώματος πνευματι
κής ιδιοκτησίας επί του έργου :
Νοείται δτι πάσα δυνάμει τής παρούσης παραγράφου ανα
παραγωγή έργου τινός, έφ' δσον τούτο συνιστά εξαιρετικού
χαράκτηρος άπεικόνισιν ή άποτύπωσιν αντικειμενικών γεγο
νότων (ντοκυμαντέρ), δύναται νά διατηρήται ε'ίς τά άρχεΐα
τής ραδιοφωνικής αρχής, άτινα διά του παρόντος χαρακτη
ρίζονται ως επίσημα άρχεΐα διά τον ως άνω σκοπόν, ούχ
ήττον δμως, τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νό
μου, δεν δύναται νά χρησιμοποιήται δι' εκπομπάς ή δι' olov
δήποτε έτερον σκοπόν άνευ τής συγκαταθέσεως του δικαι
ούχου του σχετικού μέρους του δικαιώματος πνευματικής
Ιδιοκτησίας έπι του έργου'
(ίβ) τής εκπομπής δημοσιευθέντος έργου, διά τό όποιον ουδέν
σώμα χορηγήσεως άδειων εκ τών έν άρθρω 15 αναφερομέ
νων ενδιαφέρεται, ύπό τον δρον δτι, τηρουμένων τών διατά
ξεων του παρόντος άρθρου, δ δικαιούχος του δικαιώματος
εκπομπής επί του έργου λαμβάνει εϋλογον άποζημίωσιν κα
θοριζσμένην, ελλείψει συμφωνίας, ύπό τής κατά τό άρθρον
15 διοριζόμενης αρμόδιας αρχής'
(ίγ) οιασδήποτε χρήσεως £ργου γινομένης διά τον σκοπόν δικα
στικής διαδικασίας ή αναφοράς εις οιανδήποτε τοιαύτην δια
δικασίαν*
(ϊδ) τής διά του τύπου αναπαραγωγής, τής εκπομπής, ώς και τής
προς τό κοινόν μεταδόσεως δημοσία έκφωνουμένων διαλέ
ξεων, αγορεύσεων, και ετέρων έργων τής αυτής φύσεως,
έφ' δσον ή τοιαύτη χρήσις δικαιολογείται ώς ιέκ του 'ενημε
ρωτικού σκοπού αυτής.
(2) Ή χρήσις έργου τινός δυνάμει τών διατάξεων τών παραγρά
φων (α), (ε), (στ), (ζ), (θ), (ι), (ίγ) και (ίδ) τής έν τω έδαφίω
(1) επιφυλάξεως, περιλαμβάνει καΐ τήν χρήσιν τούτου ε'ίς οιανδή
ποτε τών γενικώς χρησιμοποιουμένων έν τη Δηιμοκρατία γλωσσών.
(3) Τό διίκαίωμα πνευματικής 'ιδιοκτησίας επί αρχιτεκτονικού τίνος
έργου περιλαμβάνει επίσης τό άπσκλειστικόν δικαίωμα έλεγχου της
ανεγέρσεως οίασδήττοτε οίκοδσμής, ήτις αναπαράγει όλόκληρον ή
ούσιαστικόν μέρος του έργου είτε ύπό τήν πρωτότυπον τούτου μορ
φήν είτε 6φ' οιανδήποτε μορφήν ελκουσαν τήν καταγωγήν ανεγνω
ρισμένους 'εκ του πρωτοτύπου :
Νοείται δτι τό δικαίωμα πνευματικής Ιδιοκτησίας έφ* οιουδήποτε
τοιούτου Μργου δέν περιλαμβάνει τό δικαίωμα έλεγχου τής άνακαινί
σεως, εις τον αυτόν ρύθμόν οίος ό του πρωτοτύπου, οικοδομής μεθ* ής
σχετίζεται τό έν λόγω δικαίωμα πνευματικής Ιδιοκτησίας.
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(4) Το 'δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας έττί επιστημονικού, φιλο
λογικού, μουσικού ή 'καλλιτεχνικού έργου, έπί κινηματογραφικής
ταινίας ή φωτογραφίας περιλαμβάνει το δικαίωμα τοΰ δημιουργού,
έφ' ίδρου ζωής αυτού, όπως διεκδι'κή πατρότητα του έργου και όπως
αντιτίθεται εις πάσαν άλλοίωσιν, περικοπήν ή έτερον τροποποίησα;
τούτου, αΐτινες θα εθιγον την τιμήν ή τήν φήμην αύτοΰ :
Νοείται δτι ό δη'μιουργός, δστις επιτρέπει τήν χρήσιν τοΰ έργου
του εις τίνα κινηματογραφικήν ταινίαν ή τηλεοπτικήν έκπομπήν, δεν
δύναται νά παρεμποδίζη τροποποιήσεις αΐτινες είναι απολύτως άναγ
καΐαι δια τεχνικούς λόγους ή προς τόν σκοπόν εμπορικής έκμεταλ
λεύ'σεως του έργου.

'Εκπομπή
έργων περι
ληφθέντων είς
κινηματογρα
φικήν ταινίαν.

8. /Οσάκις ό δικαιούχος του δυκαιώματος πνευματικής Ιδιοκτησίας
έφ' οιουδήποτε φιλολογικού ή καλλιτεχνικού έργου έπιτρέπη είς πρό
σωπον ή όργανι'σμόν δπως συμπεριλάβη τούτο εις κινηματογραφικήν
ταινίαν, ή τοιαύτη έξουσιο'δότησις λογίζεται, ελλείψει ρητής περί του
αντιθέτου συμφωνίας, ως εμπεριέχουσα έξουσίαν μεταδόσεως τής
ταινίας προς το κοινόν, ως και έξουσίαν εκπομπής αυτής. Το παρόν
άρθρον δεν εφαρμόζεται έπί μουσικών έργων περιληφθέντων είς κι
νηματογραφικήν ταινίαν.

Φύσις τοΰ
δικαιώματος
πνευματικής
'ιδιοκτησίας
έπί ηχογρα
φήσεων.

9. Το δικαίωμα πνευματικής Ιδιοκτησίας έπί ηχογραφήσεων συ
νίσταται εις τό άποκλειστικόν δικαίωμα ελέγχου εν τή Δημοκρατία
τής άμεσου ή εμμέσου αναπαραγωγής ολοκλήρου ή ουσιαστικού μέ
ρους τής ήχογραφήσεως είτε ύπό τήν πρωτότυπον ταύτης μορφήν είτε
κοπόπιν οιασδήποτε διασκευής είτε 6φ' οιανδήποτε μορφήν ελκουσαν
τήν καταγωγήν άνεγνωρισμένως έκ του πρωτοτύπου :
Νοείται δτι αϊ διατάξεις τών παραγράφων (α), (ε), (ι), (ία) και
(ϊγ) τής έν τω έδαφίω (1) του άρθρου 7 επιφυλάξεως θά έφαρμό
ζωνται έπί του δυκαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας έπί τίνος ήχο
γραφήσεως κατά τόν αυτόν τρόπον ως και έπί τοΰ δικαιώματος πνευ
ματικής 'ιδιοκτησίας έπί τίνος φιλολογικού, ιμουσικοΰ ή καλλιτεχνικού
έργου ή έπί τίνος κινηιματογραφικής ταινίας.

Φύσις τοΰ
δικαιώματος
πνευματικής
ιδιοκτησίας
έπί εκπομπών.

10. Τό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας έπί εκπομπής 'συ
νίσταται είς τό άποκλειστικόν δικαίωμα έλεγχου τής έν τή Δημοκρα
τία τελέσεως οιασδήποτε τών ακολούθων πράξεων, ήτοι, τής έγγρα
φης και αναμεταδόσεως ολοκλήρου ή ουσιαστικού μέρους τής εκπομ
πής, ως και τής προς τό κοινόν μεταδόσεως, εις χώρους ένθα ή είσο
δος επιτρέπεται έναντι πληρωμής εισιτηρίου, ολοκλήρου ή ουσιαστι
κού μέρους τηλεοπτικής τίνος έκποιμπής είτε ύπό τήν πρωτότυπον ταύ
της μορφήν εϊτε κατόπιν οιασδήποτε διασκευής είτε ύφ° οιανδήποτε
μορφήν ελκουσαν τήν καταγωγήν άνεγνωρισμένως έκ τοΰ πρωτοτύ
που :
Νοείται δτι—
(α) αϊ διατάξεις τών παραγράφων (α), (ε), (ι) και (ίγ) τής
έν τω έδαφίω (1) τοΰ άρθρου 7 επιφυλάξεως θά έφαρμό
ζωνται έπί τοΰ δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας έπί
τίνος εκπομπής ! κατά τόν αυτόν τρόπον ώς και έπί τοΰ δι
καιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας έπί φιλολογικού, μου
σικού ή καλλιτεχνικού έργου ή έπί τίνος κινηματογραφικής
ταινίας'
(β) τό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας έπί τηλεοπτικής εκ
πομπής περιλαμβάνει τό δικαίωμα έλεγχου τής λήψεως
φωτογραφιών έκ τοιούτων εκπομπών.
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11.—(1) Το δυνάμει του παρόντος Νόμου άναγνωριζόμενον δικαί
ωμα πνευματικής Ιδιοκτησίας αρχικώς ανήκει ε'ις τον δημιουργόν :
Νοεΐται ότι, ανεξαρτήτως τών διατάξεων του εδαφίου (5) του άρ
θρου 12, οσάκις ή δημιουργία ενός έργου—
,
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'Αρχικός
τοΰ^^αιώ
ματος πνεύμα 
τικής ίδιοκτη

~ σιας είναι ο

(α) αναλαμβάνεται κατά παραγγελιοον προσώπου η οργανισμού δημιουργός,
όστις δεν είναι ό εργοδότης του δημιουργού δυνάμει συμβά
σεως περί παροχής υπηρεσιών ή μαθητείας' ή
(β) μη έχουσα ούτως άναληφθή κατά παραγγελίαν, πραγματο
ποιήται 'κατά τήν διάρκειαν τής απασχολήσεως του δημιουρ
γού, ως μέρος τών καθηκόντων αύτοΰ δυνάμει τής περί
απασχολήσεως συμβάσεως αύτοΰ,
το δικαίωμα πνευματικής Ιδιοκτησίας λογίζεται ώς μεταβιβασθέν είς
το πρόσωπον ή τον όργοα/ισμόν δστις παρήγγειλε το έργον ή ε'ις τον
έργοδότην του δημιουργού, επιφυλασσομένης οιασδήποτε μεταξύ τών
μερών συμφωνίας άποκλειούσης ή περιοριζούσης τήν τοιαύτην μετα
βίβασιν.
(2) Το επί έργου τινός άναγεγραμμένον όνομα, όπερ σκοπεί νά
είναι το του δημιουργού αύτου, θεωρείται ώς το τοιούτο μέχρις απο
δείξεως τοΰ εναντίου.
(3) Έ ν περιπτώσει ανωνύμου ή ψευδωνύμου έργου το πρόσωπον
ούτινος το όνομα αναγράφεται επί του 'έργου ώς έκδοτης λογίζεται,
μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ώς ό νόμιμος αντιπρόσωπος του
ανωνύμου ή ψευδωνύμου δημιουργού, δικαιούται δε νά ένασκή και
προασπίζη τά δικαιώματα άτινα ανήκουν είς τον δημιουργόν δυνάμει
του παρόντος (Νόμου.
(4) 'Έν περιπτώσει αδημοσίευτου έργου, οσάκις δεν είναι μέν
γνωστή ή ταυτότης του δημιουργού υφίστανται όμως λόγοι ένισχύ
οντες.τήν άποψιν δτι ούτος εΐναι πολίτης τής Δημοκρατίας, τό άνα
γνωριζόμενον ύπό τοΰ παρόντος Νόμου δικαίωμα πνευματικής ιδιο
κτησίας λογίζεται άνήικον ε!ίς τον Ύπουργόν Παιδείας.
(5) Αϊ διατάξεις τών εδαφίων (3) και (4) παύουν νά έφαρμόζωνται
ευθύς.ώς ή ταυτότης τοΰ δημιουργού καταστή γνωστή.
12.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, τό δι
καίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι μεταβιβάσιμον είτε δι' έκχω
ρήσεως, εϊτε διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως, ή Ι&κ τοΰ νόμου,
ώς Κίνητή περιουσία.
(2) Ή έκχώρησις ή ή διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως διά
θεσίς δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας δύναται νά περιορίζηται
κατά τρόπον ώστε αυτή νά άφορα εις ώρισμένας μόνον εκ τών πρά
ξεων άτινας αποκλειστικώς δικαιοΰται νά έλέγχη ό δικαιούχος αύτοΰ,
ή είς μέρος μόνον τής διαρκείας προστασίας τοΰ δικαιώματος, ή είς
ώρισμένην τινά χώραν ή έτέραν γεωγραφικήν περιοχήν.
(3) Ουδεμία έκχώρησις δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας καΐ
ουδεμία αποκλειστική άδεια προς διενέργειαν πράξεως τίνος ελεγ
χομένης ύπό δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας δύναται νά είναι
έγκυρος, έκτος εάν γίνεται ή χορηγήται εγγράφως.
(4) Ή μή αποκλειστική άδεια τελέσεως πράξεως τίνος ελεγχομέ
νης ύπό δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας δύναται νά χορηγήται
εϊτε εγγράφως, είτε προφορικώς, ή ετι αυτή νά συνάγηται εκ τής
συμπεριφοράς.
(5) Έ ν σχέσει προς μέλλον έργον, ή έν σχέσει προς ήδη υπάρχον
έργον εφ' ού δμως δεν ύφίστοπται εισέτι δικαίωμα πνευματικής ιδιο
κτησίας, εγκύρως δύναται νά χορηγήται άδεια ή νά γίνεται έκχώρη
σις ή διάθεσις διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως' τό δε έφ' οιου
δήποτε τοιούτου έργου προσδοκώμενον δικαίωμα πνευματικής ιδιο
κτησίας δύναται επίσης νά μεταβιβάζηται έ>κ τοΰ νόμου ώς κινητή
περιουσία.

Εκχωρήσεις
καΐάδειαιέν
δ^κ<^μα>ος
πνευματικής
ίδιοκττ σίί:χ
ι ς·
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(6) Έκτος εάν ή διαθήκη προβλέπη άλλως, ή διά διατάξεως τε
λευταίας βουλήσεως διάθεσις της ϋλης έφ' ής τό έργον το πρώτον
έγράφη ή άλλως πως άπετοπώθη λογίζεται περιλαμβάνουσα καΙ
παν ίάνή'κον ©ίς τον αποβιώσαντα δικαίωμα πνευματικής Ιδιοκτη
σίας έπι του έργου ίύφιστάμενον ή προσδοκώμενον.

Προσβολαΐ.

13.—(1) Τό δικαίωμα πνευματικής Ιδιοκτησίας προσβάλλεται 6πό
παντός όστις προβαίνει, προκαλεί ή επιτρέπει εις έτερον πρόσωπον
νά προ'βή, άνευ τής αδείας του δικαιούχου, εις τέλεσιν πράξεως
τίνος ή τέλεσις τής οποίας ελέγχεται ύπό του δικαιώμοττος πνευ
ματικής ιδιοκτησίας.
(2) Τό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας προσβάλλεται επίσης
ύπό παντός όστις, άνευ τής άδειας του δικαιούχου, εισάγει εντός της
Δημοκρατίας, άλλως ή δι' άτομικήν ή οίκιακήν χρήσιν, ή διανέμει
εντός αυτής έμπορικώς ή εκθέτει δημοσίως, οιονδήποτε άντικείμενον
τό όποιον συνιστά δυνάμει του εδαφίου (1) πρσσβολήν του δικαιώ
ματος πνευματικής ιδιοκτησίας.
(3) Εις άγωγήν έπι προσβολή δικαιώματος πνευμονικής Ιδιοκτη
σίας—
(α) τό δικαίωμα πνευματικής 'ιδιοκτησίας θεωρείται ύφιστά
μενον επί του έργου, εκτός εάν ό εναγόμενος έγείρη τούτο
ως έπίδικον θέμα"
(β) οσάκις ιή ϋπαρξις του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
δεν ιέγείρηται ώς 'έπίδικον θέμα, ό ενάγων θεωρείται δι
ικαιουχος του απαιτουμένου 'δικαιώματος, ιέκτός εάν ό (εναγό
μενος έγείρη την Ιδισκτησίαν ώς Ιέπίδικον θέμα'ί
(γ) μέχρις αποδείξεως του εναντίου τό μεν 'έργον θεωρείται οτι
είναι πρωτότυπον, ή 'δε προβαλλόμενη 'ύπό του ενάγοντος,
Ιέν περιπτώσει δημοσιεύσεως, ημερομηνία και τόπος αυτής
τεκμαίρονται άληθεΐς.
(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αϊ πρσσβο
λαί κατά του δικαιώματος πνευματικής 'ιδιοκτησίας εΐναι αγώγιμοι
κοττ' αΐτησιν του δικαιούχου τής πνευματικής ιδιοκτησίας' εις πασαν
άγωγήν 'ό ενάγων δύνοοται (επί τοιαύτη προσβολή νά χρησιμοποίηση
αικχντα. τά μέσα θεραπείας, υπό μορψήν αποζημιώσεως, απαγορευ
τικού διατάγματος, καταθέσεως λογαριασμών ή άλλως πως, άτινα
θά έχρησιμοποίει εις πασαν άντίστοιχον 'διαδικασίαν έν σχέσει προς
την προσβολήν ετέρων δικαιωμάτων.
(5) Όσάκις ε'ις άγωγήν έπι πρσοβολή δικαιώματος πνευμονικής
ιδιοκτησίας άποδεικνύηται ή όμολογήται δτι—
(α) υπήρξε μεν προσβολή, άλλα
(β) κατά τον χρόνον αυτής ό εναγόμενος δέν έγνώριζε, άλλ*
οϋτε καΐ είχε βάσιμους λόγους νά πιστεύη, δτι ύφίστατο δι
καίωμα πνευμονικής 'ιδιοκτησίας επί του έργου ε'ίς τό όποιον
άφορα ή α γ ω γ ή ,
ό ενάγων δέν δικαιούται δυνάμει του παρόντος άρθρου είς οιανδήποτε
άποζημίωσιν παρά του εναγομένου λόγω τής προσβολής, άλλ' οδτος
όμως δικαιούται νά τω παρασχεθή λογαριασμός κερδών προκυ
ψάντων ιέ·κ τής προσβολής, ανεξαρτήτως τής χορηγήσεως ή μη
οιουδήποτε έτερου ιμέσου θεραπείας δυνάμει του παρόντος άρθρου.
(6) 'Οσάκις, ε'ίς ά γ ω γ ή ν δυνάμει του παρόντος άρθρου, άποδει
κνύηται ή γίνεται παραδεκτή ή προσβολή δικαιώματος πνευματικής
ιδιοκτησίας, τό δε Δικαστήριον, λαμβάνον ύπ* όψιν (επιπροσθέτως
πάντων τών λοιπών ουσιωδών λόγων) *—
(α) τό κατάφωρον της προσβολής' καΐ
(β) τό τυχόν δφελος δπερ αποδεδειγμένως έχει προσπορισθη ό
εναγόμενος λόγω τής προσβολής,

ν

y

*

^

*
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πείθηται δτι ό ενάγων δεν δύναται άλλως νά τύχη αποτελεσματικού
μέσου θεραπείας, τούτο κέκτηται έξουσίαν, κατά τον ύπολογισμόν
της άποζη'μιώσεως λόγω της προσβολής, νά επιδίκαση τοιαύτην έπι
πρόσθετον άποζημίωσιν δυνάμει του παρόντος εδαφίου, οΐαν τό Δι
καστήριον δύναται νά θεώρηση άρμόζουσαν 6πό τάς περιστάσεις.
(7) Εις διαδικασίας επί προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιο
κτησίας ουδέν άπαγορευτικόν δ ι ά τ α γ μ α δύναται νά έκδίδηται, τό
όποιον διατάττει την κατεδάφισιν συμπεπληρωμένης ή ήμικατεσκευ
ασμένης οικοδομής ή τό ότιοΐον. απαγορεύει την συμπλήρωσιν ήμικα
τεσκευασμένης οικοδομής.
(8) Έ ν τω παρόντι άρθρω—
«αγωγή» περιλαμβάνει άνταπαίτησιν, αϊ δε άναφοραι εις τόν
ενάγοντα και τόν έναγόμενον έν τη αγωγή ερμηνεύονται αναλό
γως·
«Δικαστήριον» σημαίνει τό άρμόδιον Δικαστήριον'
«δικαιούχος πνευματικής ιδιοκτησίας» σημαίνει τόν άρχικόν δι
καιουχον, τόν έκδοχέα ή τόν άποκλειστικόν άδειοΰχον, αναλόγως
τής περιπτώσεως, του σχετικού μέρους του δικαιώματος πνευματι
κής ιδιοκτησίας.
14.—(1) Πας δστις έν γνώσει—
(α) παράγει προς πώλησιν ή έκμίσθωσιν οιονδήποτε άντίτυπον
ένέχον προσβολήν του έπί έργου τινός υφισταμένου δικαιώ
ματος πνευματικής Ιδιοκτησίας' ή
(β) πωλεί, έκμισθοΐ, εκθέτει εμπορικώς ή προσφέρει προς πώ
λησιν ή έκμίσθωσιν, οιονδήποτε τοιούτο άντίτυπον ή
(γ) διανέμει τά τοιαύτα αντίτυπα είτε έπί σκοπώ εμπορίας είτε
εις τοιαύτην έκτασιν ώστε νά έπηρεάζη έπιζημίως τόν δικαι
ουχον τής πνευματικής Ιδιοκτησίας' ή
(δ) εκθέτει έμπορικώς κ α ι δη'μοσίως οιονδήποτε τοιούτον άντί
τυπον ή
(ε) εισάγει εντός τής Κύπρου προς πώλησιν ή έκμίσθωσιν οιονδή
ποτε τοιούτον άντίτυπον,
διαπράττει αδίκημα καί, έν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις χρη
ματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς δύο λίρας δ ι ' εκαστον άντί
τυπον ή χρησιμοποίησες του οποίου έγένετο κατά παράβασιν του πα
ρόντος άρθρου, συνολικώς δε μη 'ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας
λίρας έν σχέσει προς την αυτήν πράξιν εν ^περιπτώσει δε δευτέ
ρας ή οιασδήποτε μεταγενεστέρας καταδίκης υπόκειται είς χρημα
τικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας η εις φυλάκισιν
μή ύπερ'βαίνουσαν τους τρεις μήνας η ε'ίς άμφοτέρας τάς ·ποινάς
ταύτας.
(2) ιΠάς όστις έν γνώσει κατασκευάζει ή έχει έν τη κατοχή αυτού
οιανδήποτε πλάκα ιάποτυπώσεως έπί σκοπώ παραγωγής αντιτύπων
ένεχόντων προσβολήν του ιέπί τίνος έργου υφισταμένου δικαιώματος
πνευματικής Ιδιοκτησίας, διαπράττει α δ ί κ η μ α κ α ί , έν περιπτώσει
καταδίκης, υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μη ύπερ'βαίνουσαν τάς
πεντήκοντα λίρας ή, έν περνπτώσει δευτέρας ¥\ οιασδήποτε 'μετα
γενεστέρας καταδίκης, υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερ
βαίνουσαν τάς χιλίας λίρας ιή εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους
τρεις μήνας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας.
(3) ΙΠάς όστις έν γνώσει προβαίνει ή επιτρέπει την έκτέλεσιν δη
μοσία επιστημονικού, φιλολογικού, καλλιτεχνικού ή μουσικού έργου
ένέχουσαν προσβολήν τοΰ έπί τοΰ .έργου τούτου υφισταμένου δικαιώ
ματος πνευματικής ιδιοκτησίας διαπράττει αδίκημα και έν περι
πτώσει καταδίκης υπόκειται «ίς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαί

Ποιναΐκαΐ
^f*™"1
έν σχέσει προς
πράξεις προσ
^κ°ύσ^
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Ιδιοκτησίας,
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νουσαν τάς πεντακόσιας λίρας ή εν περιπτώσει δευτέρας ή οιανδή
ποτε μεταγενεστέρας καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν
μη ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας ή ε'ις φυλάκισα/ ιμή ύπερβαί
νουσαν τους τρεις μήνας η εις άμφοτέρας τ ά ς ποινάς ταύτας.
(4) Το Δικαστήριον 'ενώπιον του όποιου, δ ι ε ξ ά γ ε τ α ι τοιαύτη δια
δικασία δύναται, ανεξαρτήτως εάν ό φερόμενος ώς παραβάτης >κατα
δικασθη ή μή, νά διάταξη όπως άπαντα τ ά ιέν τη κατοχή αύτοΰ
αντίτυπα του έργου ατι/να, ή απασαι α ϊ εν τη κατοχή αύτοΰ πλάκες
άποτυπώσεως αΐτινες, κατά την κρίσιν τοΰ δικαστηρίου αποτελούν
αντίτυπα 'ένέχοντα πρσσβολήν τοΰ επί του έργου τούτου υφιστα
μένου δικαιώματος πνευματικής Ιδιοκτησίας, ή πλάκας έπι σκοπώ
δημιουργίας αντιτύπων ιένεχόντων τοιαύτην προσβολήν, καταστρα
φοΰν η παραδοθούν εις τον δικαιοΰχον της πνευματικής ιδιοκτησίας
• Ι σπως τύχουν σίασδήποτε ετέρας μεταχειρίσεως ώς το Δικαστή
ριον ή'θελε κρίνει πρόσφορον.
(5) Δ ι ά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου «Δικαστήριον» ση
μαίνει τον >κατά τόπον άρμόδιον ιΠρόεδρον τοΰ Επαρχιακού Δικα
στηρίου ή Άνώτερον Έπαρχιακόν Δικαστήν ίη Έπαρχιακόν Δικα
στήν, όστις παρά τάς διατάξεις οιουδήποτε ετέρου 'Νόμου κέκτηται
διά τοΰ παρόντος αρμοδιότητα σπως έκδικάζη οιονδήποτε αδίκημα
δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου ·καΙ έπιβάλλη τάς ύπό τούτου καθο
ριζσμένας ποινάς.

Διορισμός
αρμοδίας
αρχής καΐ
καθήκοντα
αυτής.

15.—(1) Εις πάσαν περίπτωσιν καθ' ην ή αρμοδία αρχή θεωρεί δτι
εν σώμα χορηγήσεως αδειών—
(α) παραλόγως αρνείται την χορήγησιν άδειας έν σχέσει προς
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας· ή
(β) επιβάλλει παραλόγους δρους κ α τ ά την χορήγησιν της τοι
αύτης αδείας,
αυτή δύναται, δσον άφορα εις την τέλεσιν οιασδήποτε πράξεως σχετι
ζόμενης προς έργον τ ι διά τό όποιον ενδιαφέρεται το σώμα χορηγή
σεως αδειών, νά διάταξη ότι ή άδεια θά λ ο γ ί ζ η τ α ι χορηγηθείσα ύπό
τοΰ σώματος κατά τον χρόνον της τελέσεως της πράξεως, νοουμένου
δτι καταβάλλονται ή προσφέρονται τ ά υπό της εν λόγω αρμοδίας
αρχής καθοριζόμενα ανάλογα τέλη προ της λήξ£ως τοιαύτης περιόδου
ή τοιούτων περιόδων, άτινας αυτή δυνατόν νά καθορίζη, ώς καΐ δτι
εκπληρούνται τοιούτοι έτεροι εύλογοι όροι, οΐτινες δυνατόν νά έπι
βάλλωνται ύπ' αυτής.
(2) Έ ν ' τω παρόντι άρθρω—
«αρμοδία αρχή» σημαίνει τήν αρχήν τήν άποτελουμένην εξ ουχί
πλειόνων των πέντε προσώπων διοριζομένων Οπό τοΰ Ύπουργοΰ
έκ προσώπων εχόντων πεΐροα/ κ α ι γνώσιν 'εις θέματα πνευματικής
ιδιοκτησίας εξ ών τ ρ ί α τουλάχιστον δεν είναι μέλη τής δημοσίας
'υπηρεσίας προς άσκησιν δικαιοδοσίας, δυνάμει τών διατάξεων τοΰ
παρόντος ιΝόμου, οποτεδήποτε οιονδήποτε ζήτημα χρήζη νά άπο
φασισθή 'υπό τής έν λόγω αρχής'
«σώμα χορηγήσεως άδειων» σημαίνει έταιρείαν τινά, οΐικον ή έτε
ρον οργανισμόν, ών ό κύριος σκοπός η εΐς !έκ τών κυρίων σκοπών
είναι ή διαπραγμάτευσις ή ή χορήγησις άδειων \έν σχέσει προς
έργα προστατευόμενα ύπό δικαιώματος πνευματικής Ιδιοκτησίας,
περιλαμβάνει δε και άτσμον άσκοΰν τήν αυτήν δραστηριότητα.
(3) Ουδέν πρόσωπον δύναται νά διορισθή δυνάμει τών διατάξεων
τοΰ παρόντος άρθρου ώς αρμοδία αρχή, α λ λ ' ούτε καΐ οιονδήποτε
οϋτω διορισθέν πρόσωπον δύναται νά ενεργή ώς τοιαύτη αρχή, έφ'
δσον οδτος, ό συνεταίρος αύτοΰ, ό εργοδότης αύτοΰ ή οιονδήποτε
σώμα (διά νόμου συσταθέν ή μή) τοΰ οποίου οδτος αποτελεί μέλος,
εχη οιονδήποτε οΐκονσμικόν συμφέρον εφ' οιουδήποτε ζητήματος χρή
ζοντος καθορισμού ύπό τής έν λόγω αρχής.

945

Ν. 59/76

(4) Ό Υ π ο υ ρ γ ό ς δύναται να έκδί'δη Κανονισμούς, δημοσιευόμενους
εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς , διέποντας την άκολουθη
τέαν ενώπιον της α ρ μ ο δ ί α ς α ρ χ ή ς διαδικασίαν, δύναται δε, άνευ επη
ρεασμού της γ ε ν ι κ ό τ η τ ο ς των προαναφερθέντων, να έκδίδη Κανο
νισμούς—
(α) καθορίζοντας τον τρόπον κ α θ ' δν δύναται να π α ρ α π ε μ φ θ η
π ρ ο ς την ά ρ μ ο δ ί α ν αρχήν οιονδήποτε ζήτημα'
(β) 'καθορίζοντας τήν διαδικασίαν ήτις δέον να υίοθετήται ύπό
τής α ρ μ ο δ ί α ς α ρ χ ή ς δια τον χειρισμόν π α ν τ ό ς π α ρ α π ε μ π ο 
μένου εις αυτήν ζητήματος δυνάμει του π α ρ ό ν τ ο ς Νόμου, κα
θώς και τ ά α ρ χ ε ί α ατινα δέον νά τηρώνται 6π' αυτής*
( γ ) ικαθορίζσντας τον τρόπον κ α θ ' δν δέον νά σ υ γ κ α λ ή τ α ι ή αρ
μοδία α ρ χ ή , κ α θ ώ ς επίσης και τό μέρος ένθα αυτή δέον νά
συνεδριάζη*
(δ) 'καθορίζοντας τήν κ λ ί μ α κ α τελών και δικαιωμάτων*
(ε) α φ ο ρ ώ ν τ α ς γ ε ν ι κ ώ ς εις τήν καλυτέραν διεκπεραίωσιν τών
ύπό του π α ρ ό ν τ ο ς Νόμου ανατιθεμένων ε'ις τήν ά ρ μ ο δ ί α ν
αρχήν αρμοδιοτήτων.
16. Τό Ύπουργί'κόν Συμ'βούλιον δ ύ ν α τ α ι νά έκδίδη Κανονισμούς, Κανονισμοί,
δημοσιευόμενους εν τη 'έπισήμω 'έφημερίδι της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς , δ ι ά
τήν κ α λ υ τ έ ρ α ν ε φ α ρ μ ο γ ή ν τ ώ ν διατάξεων του π α ρ ό ν τ ο ς Νόμου και
διά τον 'καθορισμόν π α ν τ ό ς ζητήματος, ό π ε ρ δυνάμει του π α ρ ό ν τ ο ς
Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμοί).
17. Κανονισμοί εκδιδόμενοι έπι τη 'βάσει του παρόντος Νόμου
κατατίθενται ε ι ς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. ' Ε ά ν μετά π ά 
ροδον τ ρ ι ά κ ο ν τ α ή μ ε ρ ω ν α π ό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών
'Αντιπροσώπων δι' α π ο φ ά σ ε ω ς αυτής δεν τροποποίηση ή ά κ υ ρ ώ σ η
τούς οΰτω κ α τ α τ ε θ έ ν τ α ς 'Κανονισμούς 'εν 6λω ή 'εν μέρει, τότε οδτοι
α μ έ σ ω ς μετά τήν π ά ρ ο δ ο ν της ώ ς ά ν ω προθεσμίας δημοσιεύονται
έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς και τίθενται έ ν Ίσχύϊ ά π ό
τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων
έν <ολω ή (έν μέρει υπό τ ή ς Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημο
σιεύονται έν τη έ π ι σ ή μ ω έφημερί'δι τής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς ώς ήθελον ούτω
τρσποποιηθή ύπ* αυτής ·καί τίθενται έν Ίσχύϊ ά π ό τής τοιαύτης δημο
σιεύσεως.

Κοπάθεσις
Κανονισμών
β^λήν
τώνΆντι
προσώπων.

18. Ό π α ρ ώ ν Νόμος ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι ά ν α φ ο ρ ι κ ώ ς π ρ ο ς έ ρ γ α δημιουρ "Εκτασις
γ η θ έ ν τ α π ρ ο τ η ς ε ν ά ρ ξ ε ω ς τής Ισχύος αύτου κ α τ ά τον αυτόν τρόπον εφαρμογής
ώς οδτος ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι ΐάναφορικώς π ρ ο ς μεταγενεστέρως δημιουρ τ ο υ Νο ^ ου ·
γ ο ύ μ ε ν α έ ρ γ α . Ό π α ρ ώ ν Νόμος εφαρμόζεται ω σ α ύ τ ω ς έπι έ ρ γ ω ν
άτινα δέον ό π ω ς τ υ γ χ ά ν ο υ ν π ρ ο σ τ α σ ί α ς δυνάμει διεθνών συνθηκών
ή διεθνών συμβάσεων α ϊ όποΐαι δεσμεύουν τήν Δημσκρατίαν.
19. Ουδέν δ ι κ α ί ω μ α π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς 'ιδιοκτησίας ή οιονδήποτε π α ρ ό 
μοιον δ ι κ α ί ω μ α δύναται νά υφίσταται ά λ λ ω ς ή δυνάμει του π α ρ ό ν τ ο ς
Νόμου ή ε τ έ ρ α ς σχετικής νομοθεσίας.

Κατάργησις
τών πηγα
ζόντων έκ τοΰ
κοινοδικαίου

(common
law)
δικαιωμάτων.

20. Πάσα σ ύ μ β α σ ι ς συνομολογηθεΐσα δυνάμει οιουδήποτε έτερου
νόμου καΐ τ ε λ ο ύ σ α έν Ισχύϊ κ α τ ά τήν ήμερσμηνίαν ε ν ά ρ ξ ε ω ς τ η ς
'ισχύος του π α ρ ό ν τ ο ς Νόμου διέπεται μέχρι τερματίσεως ή λ ή ξ ε ω ς
αυτής, ύπό τής νομοθεσίας ήτις ίσχυε κ α τ ά τήν ήμερσμηνίαν τής συ
νομολογήσεως αυτής.

'Υφιστάμενα
συμδόλαια.

Ν. 59/76
Κατάργησις.
Κεφ. 264

946
2 1 . Ό ττερί Πνευματικής 'Ιδιοκτησίας Νόμος καταργείται, αί δε
δυνάμει τούτου ίσχύουσαι διατάξεις του περί Πνευματικής Ί δ ι ο κ τ η 
οίας Νόμου του 1911 της ' Α γ γ λ ί α ς παύουν να ΐ'σχύωσι.

1 & 2

George
5c. 46.
"Εναρξις
ίσχύος.

22. Ή ισχύς του παρόντος ιΝόμου ά ρ χ ε τ α ι ε'Ίς ήμερομηνίαν όρισθη
σσμένην 6πό του Υπουργικού Συμβουλίου δια γνωστοποιήσεως δη
μοσιευομένης εν τη έπισήμω έφημερί'δι της Δημο'κρατίας.

Έτυπώθη έν τ φ Τυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

