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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
Άρθρο
1. Συνοπτικός τίτλος.
ΜΕΡΟΣ Ι — ΟΡΙΣΜΟΙ
2. Ερμηνεία.
ΜΕΡΟΣ II — ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3. Μητρώο.
4. Επιθεώρηση του Μητρώου και έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

ΜΕΡΟΣ III — ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΕΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Εφευρέσεις επιδεκτικές διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
Νέα εφεύρεση.
Εφευρετική δραστηριότητα.
Εφευρέσεις επιδεκτικές βιομηχανικής εφαρμογής.
ΜΕΡΟΣ IV — ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟΝ ΕΦΕΥΡΕΤΗ
Δικαίωμα καταχώρησης αίτησης.
Δικαίωμα για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
Εφευρέσεις κατά την εκτέλεση παραγγελίας ή από εργοδοτούμενους.
Αναφορά στον εφευρέτη.
.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ΜΕΡΟΣ V — ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης.
Ημερομηνία καταχώρησης.
Περιγραφή.
Αξιώσεις.
Περίληψη της εφεύρεσης.
Ενότητα της εφεύρεσης.
Τροποποίηση και διαχωρισμός της αίτησης.
Δικαίωμα προτεραιότητας.

21.
22.
23.
24.
25.

ΜΕΡΟΣ VI — ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Ή ΑΡΝΗΣΗ
Εξέταση αιτήσεων.
Υποβολή έκθεσης έρευνας.
Απόσυρση της αίτησης.
Έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
Δημοσίευση αιτήσεων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

26.
27.
28.
29.

ΜΕΡΟΣ VII — ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Διάρκεια και διατήρηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
Δικαιώματα απορρέοντα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
Δικαιώματα του καταθέτη μετά τη δημοσίευση της αίτησης για
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
Έκταση της προστασίας.
ΜΕΡΟΣ VIII — ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

30. Ορισμοί.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Πεδίο εφαρμογής.
Όροι χορήγησης του πιστοποιητικού.
Αντικείμενο της προστασίας.
Αποτελέσματα του πιστοποιητικού.
Δικαίωμα πιστοποιητικού.
Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού.
Περιεχόμενο της αίτησης πιστοποιητικού.
Κατάθεση της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού.
Χορήγηση του πιστοποιητικού ή απόρριψη της αίτησης χορήγησης
πιστοποιητικού.
Δημοσίευση.
Ετήσια τέλη.
Χρονική διάρκεια του πιστοποιητικού.
Λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού.
Ακυρότητα του πιστοποιητικού.
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47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
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Δημοσίευση της λήξης ισχύος ή της ακύρωσης.
Ένδικα μέσα.
Διαδικασία.
Μεταβατικές διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ IX — ΜΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Μη εθελοντικές άδειες.
Διατάξεις για άδειες δυνάμει του άρθρου 49.
Ασκηση εξουσιών σε αιτήσεις δυνάμει του άρθρου 49.
Ένσταση και διαιτησία.
Συμπληρωματικές πρόνοιες.
Ειδικές διατάξεις, όταν εφεύρεση που προστατεύεται από δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας χρησιμοποιείται σε χώρα μέλος του Παγκόσμιου Οργα
νισμού Εμπορίου.
Εκμετάλλευση από την κυβέρνηση ή τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο
από την κυβέρνηση.
Διατάξεις για έκδοση μη εθελοντικής άδειας.

ΜΕΡΟΣ Χ ■— ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
57. Εγκατάλειψη από το δικαίωμα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
58. Ακύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
59. Συνέπειες ακύρωσης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
ΜΕΡΟΣ XI — ΠΡΟΣΒΟΛΗ
60. Πράξεις προσβολής.
61. Αγώγιμο δικαίωμα ιδιοκτήτη και καταθέτη σε περίπτωση προσβολής
και θεραπείες.
62. Δήλωση μη προσβολής του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
ΜΕΡΟΣ XII — ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
63. Αίτηση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτε
χνίας.
64. Καταχώρηση της αίτησης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.
65. Δικαιώματα που απορρέουν από Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτε
χνίας μετά τη δημοσίευση.
66. Μετάφραση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.
67. Το αυθεντικό κείμενο της αίτησης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσι
τεχνίας και του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.
68. Αποτέλεσμα της εγγραφής στο Μητρώο των Ευρωπαϊκών Διπλω
μάτων Ευρεσιτεχνίας.
69. Εγγραφή χορήγησης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας στο
Μητρώο του Εφόρου.
70. Μετατροπή ευρωπαϊκής αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε εθνική
αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
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71.
.
72.
73.

Δεν ισχύει Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, όταν έχει χορηγηθεί
Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στον ίδιο εφευρέτη.
Αναστολή διαδικασιών.
Αντιπροσώπευση .

74.
75.
76.

ΜΕΡΟΣ XIII — ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Εφαρμογή της Συνθήκης Συνεργασίας Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.
Διεθνείς αιτήσεις που ορίζουν την Κύπρο.
Διεθνείς αιτήσεις που καταχωρήθηκαν στο Γραφείο Εφόρου ως
Γραφείο Παραλαβής και τέλος μεταβίβασης.
Αρμόδια Διεθνής Αρχή Έρευνας και Διεθνής Αρχή Προκαταρκτικής
Εξέτασης.

77.

ΜΕΡΟΣ XIV — ΔΙΑΦΟΡΑ
78. Θέσπιση Κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο.
79. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.
80. Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις.
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Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κ υπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 16(1) του 1998
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
Νόμος του 1998.
ΜΕΡΟΣ Ι —ΟΡΙΣΜΟΙ
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο—
"Δικαστήριο" σημαίνει το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας·
"Έφορος" σημαίνει τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και
περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο έχει διοριστεί να ασκεί
όλες ή μερικές από τις εξουσίες και να εκτελεί όλα ή μερικά από τα καθή
κοντα του Εφόρου·
"καθορισμένο" σημαίνει καθορισμένο από τον παρόντα Νόμο ή από
τους Κανονισμούς που έγιναν με βάση αυτόν και
"Μητρώο" σημαίνει το Μητρώο των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που
τηρείται με βάση τον παρόντα Νόμο και περιλαμβάνει το Μητρώο που
τηρείται με βάση τον περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμο που καταρ
γείται με τον παρόντα Νόμο.

Συνοπτικός
τίτλος.

Ερμηνεία.

ΜΕΡΟΣ II — ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3.—(1) Θα εξακολουθήσει να υπάρχει ένα Μητρώο που θα τηρείται στο Μητρώο
γραφείο του Εφόρου, το οποίο θα είναι γνωστό ως το Μητρώο Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας και στο οποίο θα καταχωρούνται τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
κατά αύξοντα αριθμό, σύμφωνα με τη σειρά καταχώρησης τους.
(2) Το Μητρώο θα περιλαμβάνει θέματα που συνθέτουν ή σχετίζονται με τα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, όπως αυτά είναι καθορισμένα, και τις καταχωρή
σεις όλων των διορθώσεων, τροποποιήσεων, εκχωρήσεων, διαβιβάσεων ή
άλλων θεμάτων που ο Έφορος έχει εξουσία ή υποχρέωση από τον παρόντα
Νόμο να καταχωρεί.
(3) Το Μητρώο θεωρείται εκ πρώτης όψεως απόδειξη όλων των θεμάτων
τα οποία καταχωρήθηκαν, με βάση τις οδηγίες ή εξουσιοδοτήσεις του παρό
ντος Νόμου.
4.—(1) Το Μητρώο θα είναι ανοικτό για επιθεώρηση από το κοινό, τηρου Επιθεώρηση
του Μητρώου
μένων των Κανονισμών που θα θεσπιστούν σύμφωνα με το άρθρο 78 του και
έκδοση
παρόντος Νόμου.
πιστοποιημένων
(2) Πιστοποιημένα αντίγραφα για οποιαδήποτε εγγραφή στο Μητρώο θα αντιγράφων.
δίνονται από τον Έφορο σε οποιοδήποτε πρόσωπο τα ζητά, αφού καταβλη
θούν τα καθορισμένα τέλη και δικαιώματα, και κάθε πιστοποιημένο αντί
γραφο θα είναι αποδεκτό ως απόδειξη σε όλα τα δικαστήρια και τις διαδικα
σίες, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω απόδειξη ή προσαγωγή του πρωτότυπου.
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Εφευρέσεις
επιδεκτικές
διπλώματος
ευρεσιτεχνίας.

Νέα εφεύρεση.

Εφευρετική
δραστηριό
τητα.

Εφευρέσεις
επιδεκτικές
βιομηχανικής
εφαρμογής.

Δικαίωμα
καταχώρησης
αίτησης.
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ΜΕΡΟΣ III
ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
5.—(1) Μια εφεύρεση δεν μπορεί να είναι επιδεκτική διπλώματος ευρεσι
τεχνίας, εκτός αν είναι νέα, περιλαμβάνει εφευρετική δραστηριότητα και είναι
επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής.
(2) Ειδικά τα πιο κάτω δε θεωρούνται εφεύρεση, σύμφωνα με το εδάφιο (1)
του παρόντος άρθρου:
(α) Οι ανακαλύψεις, οι επιστημονικές θεωρίες και οι μαθηματικές μέθοδοι,
(β) οι αισθητικές δημιουργίες,
(γ) τα σχέδια, οι κανόνες και οι μέθοδοι για την άσκηση πνευματικών
δραστηριοτήτων, για παιχνίδια, για την άσκηση οικονομικών δραστη
ριοτήτων, καθώς και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και
(δ) οι παρουσιάσεις πληροφοριών.
(3) Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δε χορηγείται σε σχέση με εφεύρεση της οποίας
η εκμετάλλευση είναι αντίθετη με τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη, νοου
μένου ότι η εκμετάλλευση δε θεωρείται ότι είναι αντίθετη απλώς και μόνο
επειδή απαγορεύεται από το Νόμο ή τους Κανονισμούς.
6.—(1) Μια εφεύρεση θεωρείται νέα, αν δεν αποτελεί μέρος της προηγού
μενης τεχνικής.
(2) Προηγούμενη τεχνική σημαίνει οτιδήποτε το οποίο, πριν από την
ημερομηνία καταχώρησης ή πριν από την ημερομηνία προτεραιότητας στην
περίπτωση που διεκδικείται προτεραιότητα της αίτησης για χορήγηση της
εφεύρεσης, έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού με γραπτή ή οποιαδήποτε άλλη
γραφολογική μορφή, με προφορική περιγραφή ή με τη χρησιμοποίηση της ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο οπουδήποτε στον κόσμο.
(3) Η προηγούμενη τεχνική περιλαμβάνει επίσης το περιεχόμενο οποιασδή
ποτε αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που καταχωρήθηκε ή που ισχύει
στην Κύπρο, εφόσον η αίτηση αυτή ή το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που δόθηκε
ως αποτέλεσμα της αίτησης δημοσιεύτηκε από ή για το γραφείο του Εφόρου,
δεδομένου ότι η ημερομηνία καταχώρησης ή, όπου διεκδικείται προτεραιό
τητα, η ημερομηνία προτεραιότητας της αίτησης αυτής προηγείται της ημερο
μηνίας που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.
7. Μια εφεύρεση θεωρείται, ότι περιέχει εφευρετική δραστηριότητα, αν
έχοντας υπόψη την προηγούμενη τεχνική, όπως ορίζεται στο εδάφιο (2) του
άρθρου 6, κατά την κρίση του ειδικού δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από
την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής.
8.—(1) Μια εφεύρεση θεωρείται ότι είναι επιδεκτική βιομηχανικής εφαρ
μογής, όταν μπορεί να κατασκευαστεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε
τομέα της βιομηχανίας.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η λέξη "βιομη
χανία" ερμηνεύεται με την ευρεία έννοια του όρου και ειδικότερα περιλαμ
βάνει τη βιοτεχνία, τη γεωργία, την εκτροφή ψαριών και τις υπηρεσίες.
ΜΕΡΟΣ IV
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ Κ ΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κ ΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΦΕΥΡΕΤΗ
9. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να καταχωρήσει αίτηση
για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είτε από μόνο του είτε από κοινού με άλλο
πρόσωπο.
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10.—(1) Το δικαίωμα για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ανήκει στον εφευρέτη ή
στους νόμιμους διαδόχους του. Οι από κοινού εφευρέτες έχουν ίσα δικαιώ
ματα, εκτός αν συμφωνήσουν διαφορετικά.
(2) Όπου δύο ή περισσότερες αιτήσεις καταχωρούνται από διαφορετικά
πρόσωπα αναφορικά με την ίδια εφεύρεση και οι συγκεκριμένοι εφευρέτες
έχουν εφεύρει την εφεύρεση ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, το δικαίωμα
για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτή την εφεύρεση ανήκει στον καταθέτη του
οποίου η αίτηση φέρει την αρχαιότερη ημερομηνία καταχώρησης ή, όπου διεκ
δικείται προτεραιότητα, την αρχαιότερη ημερομηνία προτεραιότητας, εφόσον
η αίτηση του δεν αποσύρθηκε ή εγκαταλείφθηκε ή απορρίφθηκε.
11.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος
Νόμου, όταν μια εφεύρεση εφευρεθεί κατά την εκτέλεση παραγγελίας ή συμβο
λαίου εργοδότησης, το δικαίωμα για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτή την
εφεύρεση ανήκει στο πρόσωπο που έδωσε την παραγγελία για την εργασία ή
στον εργοδότη, εκτός αν υφίστανται αντίθετες συμβατικές διατάξεις μεταξύ
των ενδιαφερόμενων μερών.
(2) Ο εργοδοτούμενος έχει δικαίωμα για δίκαιη αμοιβή, λαμβάνοντας
υπόψη το μισθό του, την οικονομική αξία της εφεύρεσης και την αποκόμιση
οποιουδήποτε οφέλους από τον εργοδότη. Σε περίπτωση διαφωνίας των
μερών ως προς τη δίκαιη αμοιβή, αυτή θα καθορίζεται από το Δικαστήριο.
12. Ο εφευρέτης θα αναφέρεται ως εφευρέτης επί του διπλώματος ευρεσι
τεχνίας, εκτός αν με ειδική γραπτή δήλωση του προς τον Έφορο αναφέρει ότι
δεν επιθυμεί να κατονομαστεί.
ΜΕΡΟΣ V —ΑΙΤΗΣΕΙΣ
13.—(1) Η αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας γίνεται σε καθορισμένο
τύπο, καταχωρείται στο γραφείο του Εφόρου και περιέχει τα ακόλουθα:
(α) Αίτημα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
(β) ένα μέρος το οποίο, εκ πρώτης όψεως, εμφανίζεται να είναι η περι
γραφή της εφεύρεσης για την οποία αιτείται το δίπλωμα ευρεσιτε
χνίας,
(γ) ένα μέρος στο οποίο, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται η αξίωση ή οι αξιώ
σεις,
(δ) οποιαδήποτε σχέδια που αναφέρονται στην περιγραφή ή στις αξιώσεις,
(ε) περίληψη της εφεύρεσης.
(2) Η αίτηση κατονομάζει τον εφευρέτη ή, όπου υπάρχουν διάφοροι εφευ
ρέτες, όλους τους εφευρέτες.
(3) Η αίτηση συνοδεύεται από το προκαθορισμένο τέλος καταχώρησης.
14.—(1) Η ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης είναι η ημερομηνία παρα
λαβής από το γραφείο του Εφόρου αίτησης που περιλαμβάνει—
(α) Ρητή ή νοούμενη ένδειξη επιδίωξης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτε^
χνίας,
(β) ενδείξεις που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του αιτητή,
(γ) ένα μέρος το οποίο, εκ πρώτης όψεως, εμφανίζεται να είναι η περι
γραφή της εφεύρεσης για την οποία αιτείται δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
(2)(α) Αν το γραφείο του Εφόρου διαπιστώσει ότι κατά την παραλαβή της
αίτησης τα απαιτούμενα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν
πληρούνται, καλεί τον καταθέτη να συμμορφωθεί με το να προσκομίσει τα
ελλιπή στοιχεία.
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(β) Αν ο καταθέτης συμμορφωθεί και προσκομίσει τα ελλιπή στοιχεία,
όπως αναφέρεται στην παράγραφο (α), η ημερομηνία καταχώρησης της
αίτησης είναι η ημερομηνία παραλαβής όλων των ελλιπών στοιχείων. Αν ο
καταθέτης δε συμμορφωθεί, η αίτηση θεωρείται ότι δεν έχει καταχωρηθεί.
(γ) Όπου η περιγραφή αναφέρεται σε σχέδια τα οποία δεν επισυνάπτονται
στην αίτηση, το γραφείο του Εφόρου καλεί τον αιτητή να προσκομίσει τα
παραλειφθέντα σχέδια. Αν ο αιτητής συμμορφωθεί και τα προσκομίσει, η
ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης είναι η ημερομηνία παραλαβής των
παραλειφθέντων σχεδίων. Αν ο αιτητής δε συμμορφωθεί, η ημερομηνία κατα
χώρησης είναι η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και οποιαδήποτε
αναφορά στα σχέδια θεωρείται ότι δεν υπάρχει.
15. Η περιγραφή της εφεύρεσης πρέπει να συντάσσεται κατά τρόπο ικανο
ποιητικά ξεκάθαρο και ολοκληρωμένο, ούτως ώστε η εφεύρεση να αποκαλύ
πτεται και να είναι δυνατή η εφαρμογή της από τον ειδικό στην τεχνική.
16.—(1) Οι αξιώσεις καθορίζουν την εφεύρεση για την οποία επιδιώκεται
προστασία διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
(2) Οι αξιώσεις πρέπει να είναι ξεκάθαρες και εμπεριστατωμένες.
(3) Οι αξιώσεις πρέπει να συνοδεύονται από την περιγραφή.
(4) Οι αξιώσεις πρέπει να παρουσιάζονται με τον προκαθορισμένο τρόπο.
17. Η περίληψη της εφεύρεσης εξυπηρετεί απλά το σκοπό τεχνικής πληρο
φόρησης και δε λαμβάνεται υπόψη για το σκοπό ερμηνείας των αξιώσεων.
18.—(1) Μια αίτηση αναφέρεται σε μια εφεύρεση μόνο ή σε ομάδα εφευρέ
σεων ενωμένων με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μια συγκεκριμένη εφευρε
τική έννοια.
(2) Αποτυχία συμμόρφωσης με τον όρο της ενότητας της εφεύρεσης δεν
αποτελεί λόγο για ακύρωση ή ανάκληση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
19.—(1) Ο αιτητής δύναται να τροποποιήσει την αίτηση, νοουμένου ότι
και η τροποποίηση δεν ξεπερνά τα όρια του αντικειμένου της εφεύρεσης, έτσι
όπως παρουσιάζεται στην περιγραφή της αρχικής αίτησης.
(2)(α) Ο αιτητής δύναται να διαχωρίσει την αίτηση σε δύο ή περισσότερες
αιτήσεις οι οποίες περιγράφονται ως "διαχωρισμένες αιτήσεις", νοουμένου
ότι κάθε διαχωρισμένη αίτηση δεν ξεπερνά τα όρια του αντικειμένου της
εφεύρεσης, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στην περιγραφή της αρχικής
αίτησης.
(β) Κάθε διαχωρισμένη αίτηση μπορεί να χρονολογηθεί με την ημερομηνία
καταχώρησης ή, όταν αξιώνεται προτεραιότητα, με την ημερομηνία προτεραι
ότητας της αρχικής αίτησης.
(γ) Έγγραφο προτεραιότητας και οποιεσδήποτε αναγκαίες μεταφράσεις
που υποβάλλονται στο γραφείο του Εφόρου αναφορικά με την αρχική αίτηση
θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί αναφορικά με όλες τις διαχωρισμένες αιτή
σεις.
20.—(1) Η αίτηση δύναται να περιλαμβάνει δήλωση αξίωσης προτεραιό
τητας, βάσει της Συνθήκης των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχα
νικής Ιδιοκτησίας, μιας ή περισσότερων προγενέστερων κρατικών, περιφε
ρειακών ή διεθνών αιτήσεων που έχουν καταχωρηθεί από τον καταθέτη ή τον
προκάτοχο του σε ή για οποιοδήποτε κράτος μέλος της πιο πάνω συνθήκης.
(2) Όπου η αίτηση περιλαμβάνει δήλωση σύμφωνα με το εδάφιο (1) του
παρόντος άρθρου, το γραφείο του Εφόρου δύναται να ζητήσει όπως ο κατα
θέτης υποβάλει, μέσα στην προκαθορισμένη χρονική περίοδο, αντίγραφο της
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προγενέστερης αίτησης, πιστοποιημένο ότι είναι σωστό από το γραφείο στο
οποίο καταχωρήθηκε η αίτηση ή, όταν είναι διεθνής αίτηση καταχωρημένη με
βάση τη Συνθήκη Συνεργασίας Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, από το Διεθνές
Γραφείο του Οργανισμού Παγκόσμιας Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
(3) Το αποτέλεσμα της δήλωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρό
ντος άρθρου θα είναι όπως προνοείται στη συνθήκη που αναφέρεται στο ίδιο
εδάφιο.
(4) Αν το γραφείο του Εφόρου διαπιστώσει ότι τα απαιτούμενα με βάση
αυτό το άρθρο και τους σχετικούς Κανονισμούς δεν έχουν τηρηθεί, καλεί τον
καταθέτη να καταχωρήσει την απαιτούμενη διόρθωση. Σε περίπτωση που ο
καταθέτης δε συμμορφωθεί, η δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του
παρόντος άρθρου θεωρείται ότι δεν έχει γίνει.
ΜΕΡΟΣ VI — ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Ή ΑΡΝΗΣΗ
21.—(1) Όταν η αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ημερομηνία κατα
χώρησης και δεν έχει αποσυρθεί, ο Έφορος παραπέμπει την αίτηση σε
εξεταστή, για να διαπιστώσει κατά πόσο η αίτηση πληρεί τις απαιτήσεις του
παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και ο εξεταστής υποβάλλει σχετική
έκθεση στον Έφορο.
(2) Αν στην έκθεση του εξεταστή προς τον Έφορο αναφέρεται ότι η αίτηση
δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, δίνεται η ευκαιρία
στον καταθέτη να σχολιάσει την αναφορά και να τροποποιήσει την αίτηση
μέσα σε προκαθορισμένη περίοδο, ώστε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις
του Νόμου και αν ο καταθέτης δε συμμορφωθεί ο Έφορος δύναται να αρνηθεί
την αίτηση.
(3) Αν στην έκθεση του εξεταστή προς τον Έφορο αναφέρεται ότι η αίτηση,
είτε όπως καταχωρήθηκε αρχικά είτε όπως τροποποιήθηκε με βάση το
εδάφιο (2), συμμορφώνεται με όλα τα τυπικά στοιχεία του Νόμου σε οποιοδή
ποτε χρόνο πριν από το τέλος της προκαθορισμένης περιόδου που αναφέ
ρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, ο Έφορος θα γνωστοποιεί αυτό
το γεγονός στον αιτητή.
22. Όταν ο καταθέτης ειδοποιηθεί σύμφωνα με το εδάφιο (3) του
άρθρου 21 του παρόντος Νόμου ότι η αίτηση του πληρεί τις απαιτήσεις του
Νόμου, υποβάλλει στο Γραφείο του Εφόρου, μέσα στην προκαθορισμένη
περίοδο, έκθεση έρευνας που ετοιμάστηκε από μια προκαθορισμένη αρχή, η
οποία αναφέρει εκείνα τα στοιχεία της υπάρχουσας στάθμης της τεχνικής τα
οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη, για να καθορισθεί αν το αντικείμενο της
αίτησης αναφέρεται σε εφεύρεση που προφανώς είναι επιδεκτική διπλώματος
ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τα άρθρα 6 κάι 7 του παρόντος Νόμου. Αν ο κατα
θέτης δε συμμορφωθεί μέσα στην προκαθορισμένη περίοδο, ο Έφορος
δύναται να αρνηθεί την αίτηση.
23. Ο καταθέτης δύναται να αποσύρει την αίτηση οποτεδήποτε, εφόσον η
αίτηση του εκκρεμεί ακόμη.
24.—(1) Όταν ο καταθέτης ειδοποιηθεί σύμφωνα με το εδάφιο (3) του
άρθρου 21 του παρόντος Νόμου ότι η αίτηση του πληρεί όλα τα τυπικά απαι
τούμενα και υποβάλει έκθεση έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος
Νόμου, ο Έφορος, αφού καταβληθούν τα προκαθορισμένα τέλη, εκδίδει
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βάσει της αίτησης.
(2) Μετά την απόφαση του να εκδώσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ο Έφορος
δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κοινοποίηση ότι το
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δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει παραχωρηθεί και δημοσιεύει το δίπλωμα ευρεσι
τεχνίας με τον προκαθορισμένο τρόπο μαζί με την έκθεση έρευνας π ο υ
υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 τ ο υ παρόντος Νόμου.
Δημοσίευση
25.—(1)(α) Τηρουμένων των παραγράφων (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου,
διπλωμάτων τ ο Υ6 α Φ ε ^° τ ο υ Εφόρου, μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά περιθώρια που
ευρεσιτεχνίας, αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου και με τον προκαθορισμένο
τρόπο, δημοσιεύει όλες τις αιτήσεις που έχουν καταχωρηθεί σ' αυτό.
(β) Δε δημοσιεύεται αίτηση που έχει αποσυρθεί ή εγκαταλειφθεί ή που
θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί ή εγκαταλειφθεί ή που έχει απορριφθεί πριν από
τη λήξη των δεκαεπτά μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης ή, όταν διεκ
δικείται προτεραιότητα, από την ημερομηνία προτεραιότητας της αίτησης.
(γ) Αν μέχρι τη δημοσίευση της αίτησης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του
παρόντος άρθρου, εκδοθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε αυτή την αίτηση, το
γραφείο του Εφόρου δύναται να μη δημοσιεύσει την αίτηση αλλά δημοσιεύει
το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με τον προκαθορισμένο τρόπο, μαζί με την έκθεση
έρευνας που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Νόμου, και
επιτρέπει σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να επιθεωρήσει την αίτηση.
(2) Το γραφείο του Εφόρου δημοσιεύει κάθε αίτηση που καταχωρείται
έγκαιρα μετά τη λήξη δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης ή,
όπου διεκδικείται προτεραιότητα, από την ημερομηνία προτεραιότητας της
αίτησης. Όταν όμως πριν από τη λήξη της προαναφερόμενης περιόδου των
δεκαοκτώ μηνών ο καταθέτης παρουσιάσει έγγραφη απαίτηση στο γραφείο
του Εφόρου για δημοσίευση της αίτησης του, το γραφείο του Εφόρου δημο
σιεύει την αίτηση αμέσως μετά την παραλαβή της απαίτησης.
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ΜΕΡΟΣ VII — ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
26.—(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου και των
άρθοων 30 μέχρι 48, η διάρκεια του διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι είκοσι
χρόνια από την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης.
(2) Η διάρκεια του διπλώματος ευρεσιτεχνίας που παραχωρήθηκε για
διαχωρισμένη αίτηση είναι είκοσι χρόνια από την ημερομηνία που καταχωρή
θηκε η αίτηση από την οποία δημιουργήθηκε η διαχωρισμένη αίτηση.
(3) Η διατήρηση της ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας εξαρτάται α π ό
την καταβολή των καθορισμένων τελών ανανέωσης.
27.—(1) Ό τ α ν το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αναφέρεται σε προϊόν, ο ιδιο
διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχει το δικαίωμα να εμποδίσει οποιο
κ τ ή τ η ς τον
δήποτε τρίτο πρόσωπο να πράξει τα π ι ο κάτω, χωρίς τη συγκατάθεση του:
^ ^ α παράγει το π ρ ο ϊ ό ν της προστατευόμενης εφεύρεσης.
(ii) Να προσφέρει ή να διαθέτει στην αγορά το π ρ ο ϊ ό ν της προστατευό
μενης εφεύρεσης, να χρησιμοποιεί τέτοιο π ρ ο ϊ ό ν ή να εισάγει ή να
αποθηκεύει το π ρ ο ϊ ό ν αυτό για ν α προσφερθεί ή να διατεθεί στην
αγορά ή για παρόμοια χρήση,
(iii) Να προτρέπει τρίτο πρόσωπο να διαπράξει οποιαδήποτε από τις π ι ο
πάνω πράξεις.
(2) Ό τ α ν το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αφορά οποιαδήποτε μέθοδο, ο ιδιο
κτήτης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχει το δικαίωμα να εμποδίσει οποιο
δήποτε τρίτο πρόσωπο να πράξει οποιαδήποτε από τις π ι ο κάτω πράξεις,
χωρίς τη συγκατάθεση του:
(i) Να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο η οποία είναι το αντικείμενο του
διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
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(ϋ) Αναφορικά με οποιοδήποτε προϊόν το οποίο είναι απευθείας αποτέ
λεσμα της μεθόδου, να διαπράξει οποιεσδήποτε από τις πράξεις που
αναφέρονται στην παράγραφο (ii) του εδαφίου (1) του παρόντος
άρθρου, έστω και αν δεν μπορεί να αποκτηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
για το προϊόν αυτό.
(iii) Να προτρέψει τρίτο πρόσωπο να διαπράξει οποιαδήποτε από τις πιο
πάνω πράξεις.
(3) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, ο ιδιο
κτήτης διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν έχει δικαίωμα να εμποδίσει τρίτο
πρόσωπο να προβεί, χωρίς τη συγκατάθεση του, στις πράξεις που αναφέρο
νται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου στις πιο κάτω περιπτώσεις:
(i) Όταν η πράξη αφορά προϊόν το οποίο τοποθετήθηκε στην αγορά από
τον ιδιοκτήτη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή με τη ρητή συγκατά
θεση του, εφόσον τέτοια πράξη έχει διαπραχθεί μετά την τοποθέτηση
του προϊόντος στην αγορά της Κύπρου,
(ii) Όταν η πράξη γίνεται ιδιωτικά και σε μη εμπορική κλίμακα, νοου
μένου ότι δεν επηρεάζει σημαντικά το οικονομικό συμφέρον του ιδιο
κτήτη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
(iii) Όταν η πράξη συνίσταται στην κατασκευή ή χρησιμοποίηση για
καθαρά πειραματικούς σκοπούς ή για επιστημονική έρευνα,
(iv) Όταν η πράξη συνίσταται στην πρόχειρη προετοιμασία για ατομικές
περιπτώσεις, σε φαρμακείο ή από γιατρό, φαρμάκων σύμφωνα με
ιατρική συνταγή ή όταν οι πράξεις αφορούν φάρμακο με τέτοιο
τρόπο παρασκευασμένο.
(4)(α) Τηρούμενης της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας παραχωρεί επίσης στον ιδιοκτήτη του το δικαίωμα να εμπο
δίσει τρίτο πρόσωπο να προμηθεύει ή να προσφερθεί να προμηθεύσει
πρόσωπο, εκτός από εκείνο που έχει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί την εφεύ
ρεση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, μέσα που έχουν σχέση με στοιχεία της
εφεύρεσης, αποκλειστικά για διεκπεραίωση της εφεύρεσης, όταν το τρίτο
πρόσωπο γνωρίζει, ή είναι πασιφανές από τις περιστάσεις, ότι αυτά τα μέσα
είναι κατάλληλα και επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για διεκπεραίωση της
εφεύρεσης.
Η πρόνοια αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν τα μέσα είναι εμπορικά προϊόντα
και οι περιστάσεις για την προμήθεια τέτοιων προϊόντων δεν αποτελούν
προτροπή για την προσβολή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
(β) Πρόσωπα που διαπράττουν τις πράξεις που αναφέρονται στις παρα
γράφους (ii), (iii) και (iv) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου δε θεωρού
νται πρόσωπα που δικαιούνται να εκμεταλλευτούν την εφεύρεση υπό την
έννοια της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου.
28.—(1) Αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η οποία δημοσιεύεται βάσει
του άρθρου 25 του παρόντος Νόμου, παρέχει στον καταθέτη από την ημερο
μηνία της δημοσίευσης προκαταρκτικά τα ίδια δικαιώματα που αφορούν το
αντικείμενο της αίτησης όπως αυτά παρέχονται από το άρθρο 27 που
αφορούν το αντικείμενο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
(2) Το Δικαστήριο δύναται να αποφασίσει για αναστολή των ενώπιον του
διαδικασιών που αφορούν μη εξουσιοδοτημένες πράξεις που διαπράττονται
σε σχέση με την εφεύρεση η οποία είναι το αντικείμενο δημοσιευμένης
αίτησης, μέχρι την τελική απόφαση του Εφόρου για χορήγηση ή άρνηση χορή
γησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον καταθέτη.

Δικαιώματα
του καταθέτη
μετά τη
δημοσίευση
της αίτησης
για δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας.
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(3) Η αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θεωρείται ότι δεν είχε ποτέ τα
αποτελέσματα που περιγράφονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, αν
αποσυρθεί ή αν θεωρηθεί ότι αποσύρθηκε ή αν τελικά απορριφθεί.
29.—(1) Η έκταση της προστασίας που παρέχεται από δίπλωμα ευρεσιτε
χνίας ή από αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καθορίζεται από τις αξιώσεις,
λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη την περιγραφή και τα σχέδια.
(2) Για την περίοδο μέχρι τη χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η
έκταση της προστασίας που παρέχεται από την αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτε
χνίας καθορίζεται από τις καταχωρημένες αξιώσεις που περιέχονται στη
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 25. Εντούτοις, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,
όπως εκδόθηκε ή τροποποιήθηκε σε διαδικασία ανάκλησης, καθορίζει αναδρο
μικά την·, προστασία που παρέχεται από την αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτε
χνίας, εφόσον τέτοια προστασία δεν επεκτείνεται.
. ΜΕΡΟΣ VIII —ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
30. Για τους σκοπούς των άρθρων 31 μέχρι 48:
(α) "φάρμακο" σημαίνει κάθε ουσία ή σύνθεση που παρασκευάζεται ως
έχουσα θεραπευτικές ή προληπτικές ιδιότητες για ασθένειες των
ανθρώπων ή των ζώων, καθώς και κάθε ουσία ή σύνθεση που μπορεί
να χορηγηθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα, με σκοπό την ιατρική
διάγνωση ή την αποκατάσταση, διόρθωση ή τροποποίηση των οργα
νικών λειτουργιών του ανθρώπου ή των ζώων
(β) "προϊόν" σημαίνει δραστική ουσία ή σύνθεση δραστικών ουσιών ενός
φαρμάκου·
(γ) "κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας" σημαίνει δίπλωμα που προστατεύει
το προϊόν, κατά την έννοια της παραγράφου (β), αυτό καθ' αυτό, τη
μέθοδο παραγωγής ενός προϊόντος ή μια χρήση του προϊόντος και το
οποίο ο δικαιούχος του προορίζει για τη διαδικασία απόκτησης
πιστοποιητικού· και
. (δ) "πιστοποιητικό" σημαίνει το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστα
σίας.
31. Κάθε προϊόν που προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην
Κύπρο και υποβάλλεται, ως φάρμακο πριν από την κυκλοφορία του στην
αγορά, σε διοικητική διαδικασία χορήγησης άδειας μπορεί, υπό τις προϋποθέ
σεις και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο,
να αποτελέσει αντικείμενο πιστοποιητικού.
32. Το πιστοποιητικό εκδίδεται, εφόσον, κατά την ημερομηνία της εν λόγω
αίτησης—
(α) Το προϊόν προστατεύεται στην Κύπρο με κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·
(β) για το προϊόν, ως φάρμακο, έχει χορηγηθεί ισχύουσα άδεια κυκλοφο
ρίας στην αγορά·
(γ) το προϊόν δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο πιστοποιητικού·
(δ) η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο (β) είναι η πρώτη άδεια
κυκλοφορίας του προϊόντος, ως φαρμάκου, στην αγορά.
33. Εντός των ορίων της προστασίας που παρέχεται από το κύριο δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας, η παρεχόμενη από το πιστοποιητικό προστασία αφορά
αποκλειστικά και μόνο το προϊόν που καλύπτει η άδεια κυκλοφορίας του
αντίστοιχου φαρμάκου στην αγορά, για κάθε χρήση του προϊόντος ως
φαρμάκου, η οποία επιτράπηκε πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού.
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34. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 33, το πιστοποιητικό παρέχει τα ίδια
δικαιώματα με το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και υπόκειται στους ίδιους
περιορισμούς και στις ίδιες υποχρεώσεις.
35. Δικαίωμα για την απόκτηση πιστοποιητικού έχει ο δικαιούχος του
κύριου διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή ο διάδοχος του.
36.—(1) Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού πρέπει να υποβάλλεται μέσα
σε έξι μήνες από την ημερομηνία που χορηγήθηκε για το προϊόν, ως φάρμακο,
η άδεια κυκλοφορίας στην αγορά που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του
άρθρου 32.
(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, όταν η άδεια
κυκλοφορίας στην αγορά προηγείται της έκδοσης του κύριου διπλώματος
ευρεσιτεχνίας, η αίτηση πιστοποιητικού πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε έξι
μήνες από την ημερομηνία χορήγησης του διπλώματος.
37.—(1) Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού πρέπει να περιέχει
(α) Αίτημα για χορήγηση πιστοποιητικού στο οποίο να αναφέρονται ιδίως
(i) το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αιτητή·
(ii) αν ο αιτητής έχει διορίσει εντολοδόχο, το ονοματεπώνυμο και η
διεύθυνση του·
(iii) ο αριθμός του κύριου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, καθώς και ο
τίτλος της εφεύρεσης·
(iv) ο αριθμός και η ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας
του προϊόντος, βάσει της παραγράφου (β) του άρθρου 32,
καθώς και αν αυτή δεν είναι η πρώτη άδεια κυκλοφορίας του
στην αγορά ο αριθμός και η ημερομηνία της εν λόγω άδειας·
(β) αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στην αγορά που αναφέρεται στην
παράγραφο (β) του άρθρου 32, βάσει της οποίας προσδιορίζεται το
προϊόν, στο οποίο να αναφέρεται ο αριθμός και η ημερομηνία της
άδειας, καθώς και περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος·
(γ) αν η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του παρόντος
άρθρου δεν είναι η πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην αγορά του προϊό
ντος, ως φαρμάκου, την ένδειξη της ταυτότητας του προϊόντος που
έχει λάβει αυτή την άδεια κυκλοφορίας και τη νομική διάταξη βάσει
της οποίας κινήθηκε η διαδικασία χορήγησης άδειας.
38.—(1) Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού πρέπει να υποβάλλεται στον
Έφορο.
(2) Κοινοποίηση της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού δημοσιεύεται από
τον Έφορο. Η εν λόγω κοινοποίηση περιέχει τις ακόλουθες τουλάχιστον
πληροφορίες:
(α) Το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αιτητή·
(β) τον αριθμό του κύριου διπλώματος ευρεσιτεχνίας·
(γ) τον τίτλο της εφεύρεσης·
(δ) τον αριθμό και την ημερομηνία της άδειας κυκλοφορίας, που αναφέ
ρεται στην παράγραφο (β) του άρθρου 32, καθώς και το προϊόν που
προσδιορίζεται από την άδεια.
39.—(1) Εφόσον η αίτηση πιστοποιητικού και το προϊόν που αφορά
πληρούν τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, ο Έφορος
χορηγεί το πιστοποιητικό.

Αποτελέσματα
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(2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, ο Έφορος
απορρίπτει την αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού, εφόσον η εν λόγω αίτηση
ή το προϊόν δεν πληρούν τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.
(3) Εάν η αίτηση πιστοποιητικού δεν πληρεί τους όρους του άρθρου 37, ο
Έφορος καλεί τον αιτητή να θεραπεύσει τις παρατυπίες που διαπιστώθηκαν ή
να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος μέσα στην ταχθείσα προθεσμία.
(4) Η αίτηση απορρίπτεται, αν δε θεραπευτούν μέσα στην ταχθείσα προθε
σμία οι παρατυπίες ή αν δεν καταβληθεί το τέλος, σύμφωνα με το εδάφιο (3).
40.—(1) Η χορήγηση του πιστοποιητικού από τον Έφορο δημοσιεύεται.
Στη δημοσίευση περιέχονται τουλάχιστον οι ακόλουθες ενδείξεις:
(α) Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του δικαιούχου του πιστοποιη
τικού·
(β) ο αριθμός του κύριου διπλώματος ευρεσιτεχνίας·
(γ) ο τίτλος της εφεύρεσης·
(δ) ο αριθμός και η ημερομηνία της άδειας κυκλοφορίας που αναφέρεται
στην παράγραφο (β) του άρθρου 32, καθώς και το προϊόν που προσ
διορίζεται από την άδεια·
(ε) η χρονική ισχύς της άδειας του πιστοποιητικού.
(2) Η κοινοποίηση της απόρριψης της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού
δημοσιεύεται από τον Έφορο. Αυτή η κοινοποίηση περιέχει τουλάχιστον τις
ενδείξεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 38.
41. Η διατήρηση της ισχύος του πιστοποιητικού εξαρτάται από την κατα
βολή των ετήσιων τελών ανανέωσης.
42.—(1) Το πιστοποιητικό παράγει αποτελέσματα από τη νόμιμη λήξη του
κύριου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και για χρονικό διάστημα ίσο με την
περίοδο που έχει μεσολαβήσει μεταξύ της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης
του κύριου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και της ημερομηνίας έκδοσης της
πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην αγορά μειωμένη κατά πέντε έτη.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου,
η διάρκεια του πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη από την
ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα.
43. Το πιστοποιητικό λήγει—
(α) Κατά την εκπνοή της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 42·
(β) αν το αποποιηθεί ο δικαιούχος του·
(γ) αν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα το ετήσιο τέλος που καθορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 41·
(δ) όταν και για όσο διάστημα το προστατευόμενο από το πιστοποιητικό
προϊόν δεν επιτρέπεται πλέον να διατεθεί στην αγορά λόγω παρεκ
κλίσεως της σχετικής άδειας ή των σχετικών αδειών. Για τη λήξη της
ισχύος του πιστοποιητικού μπορεί να αποφασίζει ο Έφορος είτε
αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αίτησης τρίτου.
44.—(1) Το πιστοποιητικό είναι άκυρο—
(α) Αν έχει χορηγηθεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 32·
(β) εάν το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει καταστεί ανίσχυρο πριν
από τη λήξη της νόμιμης διάρκειας του·
(γ) εάν το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ακυρωθεί ή περιοριστεί, κατά
τρόπο ώστε το προϊόν για το οποίο έχει χορηγηθεί το πιστοποιητικό
να μην καλύπτεται πλέον από τις διεκδικήσεις του κύριου διπλώ
ματος ευρεσιτεχνίας, υπάρχουν λόγοι ακυρότητας οι οποίοι δικαιο
λογούν την ακύρωση ή τον περιορισμό.
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(2) Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει αίτηση ή να καταθέσει αγωγή
ακύρωσης του πιστοποιητικού ενώπιον του Δικαστηρίου το οποίο είναι
αρμόδιο για την ακύρωση του αντίστοιχου κύριου διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
45. Στην περίπτωση που ένα πιστοποιητικό καθίσταται ανίσχυρο, δυνάμει
του άρθρου 43 παράγραφοι (β), (γ) ή (δ) ή στην περίπτωση που ένα πιστοποιη
τικό κηρύσσεται άκυρο σύμφωνα με το άρθρο 44, ο Έφορος προβαίνει στη
σχετική δημοσίευση.
46. Οι αποφάσεις του Εφόρου ή του Δικαστηρίου που αναφέρονται στο
άρθρο 44(2), οι οποίες λαμβάνονται κατ' εφαρμογή των άρθρων 3048,
προσβάλλονται κατά τον ίδιο χρόνο και με τα ίδια ένδικα μέσα που
προβλέπει η κυπριακή νομοθεσία, όσον αφορά ανάλογες αποφάσεις για τα
κυπριακά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
47.—(1) Για το πιστοποιητικό ισχύουν οι διαδικαστικές διατάξεις που
εφαρμόζονται δυνάμει της νομοθεσίας για το αντίστοιχο κύριο δίπλωμα ευρε
σιτεχνίας.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), αποκλείεται η καταχώ
ρηση ένστασης εναντίον της χορήγησης πιστοποιητικού.
48.—(1) Πιστοποιητικό μπορεί να χορηγείται για κάθε προϊόν το οποίο,
κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, προστατεύ
εται με ισχύον κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και για το οποίο, ως φάρμακο,
έχει χορηγηθεί πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην αγορά.
(2) Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ' εφαρμογή του εδαφίου (1)
πρέπει να υποβάλλεται εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης της
ισχύος του παρόντος Νόμου.

Δημοσίευση
της χι ς
ψ* .
της ακύρωσης,
Ένδικα μέσα.

Διαδικασία,

Μεταβατικές
οιατα ει
Ι ς·

ΜΕΡΟΣ IX — ΜΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
49.—(1) Σε οποιοδήποτε χρόνο μετά τη λήξη των τεσσάρων ετών ή άλλης Μηεθελο
τέτοιας περιόδου που δυνατό να καθοριστεί, από την ημερομηνία της πάρα ντικέ^ άδειεζ·
χώρησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να
υποβάλει αίτηση στον Έφορο, με βάση έναν ή περισσότερους από τους λόγους
που καθορίζονται στο εδάφιο (2) κατωτέρω:
(α) για μη εθελοντική άδεια δυνάμει του διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
(β) όταν ο αιτητής είναι κυβερνητικό τμήμα, για παραχώρηση σε οποιο
δήποτε πρόσωπο που καθορίζεται στην αίτηση άδειας δυνάμει του
διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
(2) Οι λόγοι για υποβολή αίτησης για μη εθελοντική άδεια είναι—
(α) Όταν εφεύρεση που έχει τύχει διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι επιδε
κτική εμπορικής εφαρμογής στην Κύπρο αλλά δε χρησιμοποιείται
ικανοποιητικά ή δε χρησιμοποιείται στην πλήρη έκταση που είναι
λογικά δυνατή·
(β) όταν εφεύρεση που έχει τύχει διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι προϊόν
του οποίου η ζήτηση στην Κύπρο—
(ί) δεν ικανοποιείται ή
(ii) δεν ικανοποιείται με λογικούς όρους ή
(γ) λόγω της άρνησης του ιδιοκτήτη της ευρεσιτεχνίας να παραχωρήσει
άδεια ή άδειες με λογικούς όρους—
(ϊ) το προϊόν που έχει τύχει διπλώματος ευρεσιτεχνίας και το
οποίο κατασκευάζεται στην Κύπρο δε διατίθεται στην εξαγω
γική αγορά ή
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(π) η χρήση ή η αποδοτική χρήση στην Κύπρο οποιασδήποτε άλλης
εφεύρεσης που έτυχε διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η οποία συνει
σφέρει σημαντικά στην τεχνική, εμποδίζεται ή δυσχεραίνεται ή
(iii) η εγκαθίδρυση ή η ανάπτυξη εμπορικών ή βιομηχανικών
δραστηριοτήτων στην Κύπρο επηρεάζονται δυσμενώς·
(δ) λόγω των όρων που τέθηκαν από τον ιδιοκτήτη του διπλώματος ευρε
σιτεχνίας στην παραχώρηση αδειών δυνάμει του διπλώματος ευρεσι
τεχνίας ή κατά τη διάθεση ή χρήση του προϊόντος ή της μεθόδου με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η κατασκευή, η χρήση ή η διάθεση των
υλικών που δεν προστατεύονται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή την
εγκαθίδρυση ή ανάπ.τυξη εμπορικών ή βιομηχανικών δραστηριοτήτων
στην Κύπρο επηρεάζονται δυσμενώς.
(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) έως (6) κατωτέρω, αν ο
Έφορος ικανοποιείται για την ύπαρξη οποιουδήποτε από τους λόγους που
αναφέρονται, δύναται—
(α) όταν η αίτηση υποβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου
(1) ανωτέρω, να διατάξει την παραχώρηση άδειας στον αιτητή με
τέτοιους όρους όπως ο Έφορος κρίνει·
(β) όταν η αίτηση υποβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου
(1) ανωτέρω, να διατάξει την παραχώρηση άδειας στο καθορισμένο
στην αίτηση πρόσωπο με τέτοιους όρους όπως ο Έφορος κρίνει
κατάλληλους.
(4) Όταν η αίτηση γίνεται για το λόγο ότι η εφεύρεση που προστατεύεται
από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δε χρησιμοποιείται εμπορικά στην Κύπρο ή δε
χρησιμοποιείται στην πλήρη έκταση που είναι λογικά πρακτική και ο Έφορος
κρίνει ότι ο χρόνος που έχει παρέλθει από τη δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας της γνωστοποίησης της παραχώρησης διπλώ
ματος ευρεσιτεχνίας είναι για οποιοδήποτε λόγο ανεπαρκής για να μπορέσει
η εφεύρεση να χρησιμοποιηθεί, ο Έφορος δύναται με απόφαση του να
αναβάλει την αίτηση για τόση χρονική περίοδο όση κατά τη γνώμη του
παρέχει αρκετό χρόνο, για να χρησιμοποιηθεί η εφεύρεση.
(5) Δε γίνεται καταχώρηση στο μητρώο δυνάμει του άρθρου αυτού με βάση
το λόγο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (γ) του
εδαφίου (2) ανωτέρω και οποιαδήποτε άδεια παραχωρήθηκε δυνάμει του
άρθρου αυτού για το λόγο αυτό θα περιέχει τέτοιες διατάξεις που ο Έφορος
θεωρεί ότι είναι αναγκαίες, για να περιορίσουν τις χώρες στις οποίες οποιο
δήποτε συγκεκριμένο προϊόν δύναται να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί από
τον κάτοχο της άδειας.
(6) Καμιά απόφαση ή καταχώρηση δε γίνεται δυνάμει του άρθρου αυτού
αναφορικά με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (το συγκεκριμένο δίπλωμα ευρεσιτε
χνίας) για το λόγο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου
(γ) του εδαφίου (2) ανωτέρω, εκτός αν ο Έφορος είναι ικανοποιημένος ότι ο
ιδιοκτήτης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την άλλη εφεύρεση δύναται και
επιθυμεί να παραχωρήσει στον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου διπλώματος
ευρεσιτεχνίας και στους κατόχους άδειας από αυτόν μια άδεια δυνάμει του
διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την άλλη εφεύρεση με λογικούς όρους.
(7) Αίτηση δύναται να υποβληθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου αναφο
ρικά με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι ο αιτητής
είναι ήδη κάτοχος άδειας δυνάμει του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και κανένα
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πρόσωπο δεν παρεμποδίζεται ή αποκλείεται από του να ισχυρισθεί οποιοδή
ποτε από τα ζητήματα που καθορίζονται στο εδάφιο (2) ανωτέρω, για το λόγο
οποιασδήποτε παραδοχής που γίνεται από τον ίδιο είτε σε τέτοια άδεια είτε
αλλιώς ή για το λόγο ότι έχει αποδεχθεί μια τέτοια άδεια.
50.—(1) Όταν ο Έφορος ικανοποιείται, με αίτηση που γίνεται δυνάμει του
άρθρου 49 ανωτέρω αναφορικά με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ότι η κατασκευή, η
χρήση ή η διάθεση των υλικών που δεν προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσι
τεχνίας επηρεάζεται άδικα λόγω όρων που επιβάλλονται από τον ιδιοκτήτη
του διπλώματος για την παραχώρηση αδειών δυνάμει του διπλώματος ευρεσι
τεχνίας ή για τη διάθεση ή τη χρήση του προϊόντος που προστατεύεται από
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή για τη χρήση της μεθόδου που προστατεύεται από
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 49,
να. διατάξει την παραχώρηση αδειών δυνάμει του διπλώματος ευρεσιτεχνίας
σε τέτοιους πελάτες του αιτητή τους οποίους θεωρεί κατάλληλους καθώς
επίσης και στον αιτητή.
(2) Όταν γίνεται αίτηση, δυνάμει του άρθρου 49 ανωτέρω, αναφορικά με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από πρόσωπο που κατέχει άδεια δυνάμει του διπλώ
ματος ευρεσιτεχνίας, ο Έφορος—
(α) δύναται, αν διατάξει την παραχώρηση άδειας στον αιτητή, να
διατάξει η υφιστάμενη άδεια να ακυρωθεί ή
(β) δύναται, αντί να διατάξει την παραχώρηση της άδειας στον αιτητή,
να διατάξει η υφιστάμενη άδεια να τροποποιηθεί.
(3) Όταν σε αίτηση, δυνάμει του άρθρου 49 ανωτέρω αναφορικά με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ο Έφορος διατάσσει την παραχώρηση άδειας,
δύναται να δώσει οδηγίες, έτσι ώστε η άδεια—
(α) να αποστερεί τον ιδιοκτήτη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας από
οποιοδήποτε δικαίωμα έχει να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη εφεύ
ρεση ή να παραχωρεί άδειες δυνάμει του διπλώματος ευρεσιτεχνίας·
(β) να ανακαλεί όλες τις υφιστάμενες άδειες που παραχωρούνται
δυνάμει του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
51.—(1) Οι εξουσίες του Εφόρου σε αίτηση δυνάμει του άρθρου 49
ανωτέρω αναφορικά με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ασκούνται με προοπτική ότι
διασφαλίζονται τα εξής:
(α) Εφευρέσεις οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε εμπορική
κλίμακα στην Κύπρο και οι οποίες πρέπει με βάση το δημόσιο
συμφέρον να χρησιμοποιηθούν, πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και στην πλήρη έκταση, όπως είναι
λογικά δυνατή·
(β) ο εφευρέτης ή το άλλο πρόσωπο που δικαιούται ως δικαιούχος
διπλώματος ευρεσιτεχνίας παίρνει λογική αμοιβή, ανάλογα με τη
φύση της εφεύρεσης·
(γ) τα συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο εργάζεται τώρα ή
αναπτύσσει κάποια εφεύρεση στην Κύπρο με την προστασία διπλώ
ματος ευρεσιτεχνίας, δεν πρέπει να επηρεάζονται άδικα.
(2) Τηρουμένου του εδαφίου (1) ανωτέρω, ο Έφορος, αποφασίζοντας κατά
πόσο θα εκδώσει απόφαση ή θα προβεί σε καταχώρηση σύμφωνα με τέτοια
αίτηση, λαμβάνει υπόψη του τα ακόλουθα ζητήματα:
(α) Τη φύση της εφεύρεσης, το χρόνο που έχει παρέλθει από τη δημο
σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της γνωστοποίησης
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παραχώρησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και τα μέτρα που έχουν
ήδη ληφθεί από τον ιδιοκτήτη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή οποιο
δήποτε κάτοχο άδειας, για να προβεί σε πλήρη χρήση της εφεύρεσης·
(β) την ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο παραχωρείται
άδεια, δυνάμει της συγκεκριμένης απόφασης, να χρησιμοποιεί την
εφεύρεση προς το δημόσιο συμφέρο· και
(γ) τους κινδύνους που αναλαμβάνονται από το πρόσωπο εκείνο που
χρηματοδοτεί και χρησιμοποιεί την εφεύρεση, αν η αίτηση για
απόφαση εγκριθεί,
αλλά δεν είναι υπόχρεος να λάβει υπόψη ζητήματα μεταγενέστερα της
υποβολής της αίτησης.
52.—(1) Ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σε μία αίτηση,
δυνάμει των άρθρων 49 έως 51 ανωτέρω, δύναται, σύμφωνα με κανονισμούς,
να δώσει στον Έφορο ειδοποίηση ένστασης και ο Έφορος εξετάζει την
ένσταση, για να αποφασίσει κατά πόσο αποδέχεται την αίτηση.
(2) Όταν υποβάλλεται ένσταση δυνάμει του εδαφίου (1) εναντίον αίτησης
δυνάμει των άρθρων 49 έως 51 ανωτέρω και είτε—
(α) τα μέρη συμφωνούν είτε
(β) οι διαδικασίες απαιτούν εξειδικευμένη εξέταση των εγγράφων ή
οποιαδήποτε επιστημονική ή τοπική έρευνα, η οποία κατά τη γνώμη
του Εφόρου δεν μπορεί να γίνει ικανοποιητικά ενώπιον του,
ο Έφορος δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο να διατάξει το σύνολο των διαδικα
σιών ή οποιοδήποτε ζήτημα ή γεγονός προκύπτει από αυτές να παραπέμπεται
σε διαιτητή ή εμπειρογνώμονα που συμφωνείται από τα μέρη ή αν δεν
υπάρχει συμφωνία, διορίζεται από τον Έφορο.
(3) Όταν οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται κατά τον τρόπο αυτό, ο διαι
τητής ή ο εμπειρογνώμονας αναφέρει τα ευρήματα του στον Έφορο και ο
Έφορος προχωρεί στη λήψη απόφασης.
53. Σε οποιεσδήποτε διαδικασίες με βάση αίτηση που γίνεται σε σχέση με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δυνάμει των άρθρων 49 έως 51 ανωτέρω, οποιαδή
ποτε αναφορά σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σε σχέση με την εφεύρεση που
προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή αναφορικά με παραχώρηση ή
άρνηση παραχώρησης αδειών δυνάμει του διπλώματος ευρεσιτεχνίας που
περιέχεται σε απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού είναι
εκ πρώτης όψης απόδειξη των ζητημάτων που αναφέρονται.
54. Η εισαγωγή στην Κύπρο οποιουδήποτε προϊόντος προστατεύεται με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από οποιαδήποτε χώρα μέλος του Παγκόσμιου Οργα
νισμού Εμπορίου θεωρείται χρήση στην Κύπρο.

55. Όπου η εθνική άμυνα ή η δημόσια ασφάλεια το απαιτεί, το Υπουργικό
Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει, ακόμα και χωρίς την προς τούτου
συμφωνία του ιδιοκτήτη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή του αιτητή διπλώ
ματος ευρεσιτεχνίας, με δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας, έναν κυβερνητικό οργανισμό ή ένα πρόσωπο που υποδει
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κνύεται στην πιο πάνω αναφερόμενη γνωστοποίηση να παράγει, να χρησιμο
ποιήσει, ή να πωλήσει εφεύρεση για την οποία έχει εκδοθεί δίπλωμα ευρεσιτε
χνίας ή έχει καταχωρηθεί αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εφόσον κατα
βληθεί δίκαιη αμοιβή στον ιδιοκτήτη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή στον
αιτητή διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
αναφορικά με την αμοιβή δύναται να είναι αντικείμενο προσφυγής στο Δικα
στήριο.
56. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τα άρθρα 50, 51 και 55 του παρόντος Διατάξεις για
Νόμου εκδοθεί άδεια χρήσης του προϊόντος ή της μεθόδου που αποτελεί αντί έ*δ,οση μη.
κείμενο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, αδεεΐαςτικηζ
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης από τις κρατικές αρχές ή της χρήσης από
τρίτο πρόσωπο με την έγκριση των κρατικών αρχών, είναι εφαρμοστέες οι
ακόλουθες διατάξεις:
(α) Η δυνατότητα χορήγησης έγκρισης για την εκάστοτε χρήση εξετάζεται
με βάση τα ατομικά στοιχεία της συγκεκριμένης περίπτωσης·
(β) Ή Χρήση αυτή επιτρέπεται μόνο εφόσον, πριν προβεί σε αυτή, ο ενδια
φερόμενος έχει καταβάλει προσπάθειες να εξασφαλίσει την άδεια του
δικαιούχου υπό εύλογους οικονομικούς όρους και προϋποθέσεις και
οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν ευοδωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα. Σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης ή αν συντρέχει
κάποια άλλη περίσταση εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα ή σε περί
πτωση που γίνεται χρήση εκ μέρους των κρατικών αρχών για
σκοπούς μη εμπορικούς, η πιο πάνω προϋπόθεση δεν απαιτείται.
Ακόμη όμως και σε περίπτωση εθνικής ή έκτακτης ανάγκης ή όταν
συντρέχει κάποια άλλη περίσταση εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα,
ο δικαιούχος πρέπει να ενημερώνεται σχετικά το συντομότερο
δυνατό. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση εκ μέρους των κρατικών
αρχών για σκοπούς μη εμπορικούς και όταν οι κρατικές αρχές ή η
επιχείρηση, χωρίς να έχουν διενεργήσει έρευνα σχετικά με τα διπλώ
ματα ευρεσιτεχνίας, γνωρίζουν ή έχουν υπόψη τους αποδεδειγμένα
στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ένα έγκυρο δίπλωμα ευρεσιτε
χνίας χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τις
κρατικές αρχές, ο δικαιούχος ενημερώνεται σχετικά αμελλητί·
(γ) η έκταση και η διάρκεια της χρήσης περιορίζεται στο μέτρο που είναι.
αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο παρασχέθηκε η
σχετική έγκριση, ενώ, όταν πρόκειται για τεχνολογία στον τομέα των
ημιαγωγών, επιτρέπεται μόνο η χρήση από κρατικές αρχές για
σκοπούς μη εμπορικούς ή για την άρση των συνεπειών μίας
πρακτικής που έχει κριθεί αντιβαίνουσα τον ανταγωνισμό, έπειτα
από σχετική δικαστική ή διοικητική διαδικασία·
(δ) η χρήση δεν έχει αποκλειστικό χαρακτήρα·
(ε) δεν επιτρέπεται η εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτο
πρόσωπο παρά μόνο από κοινού με το τμήμα της επιχείρησης ή της
πελατείας στο οποίο επιτρέπεται η χρήση·
(στ) σε κάθε περίπτωση, η χρήση επιτρέπεται κατά κύριο λόγο για την
κάλυψη της ζήτησης στην εγχώρια αγορά·
(ζ) με την επιφύλαξη της επαρκούς προστασίας των νόμιμων συμφερό
ντων των προσώπων που λαμβάνουν τη σχετική έγκριση, η έγκριση
είναι δυνατό να ανακαλείται, αν και όποτε εκλείψουν οι λόγοι για
τους οποίους παρασχέθηκε και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι
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πιθανόν να ανακύψουν εκ νέου οι λόγοι αυτοί. Ο Έφορος, εάν του
υποβληθεί σχετική αιτιολογημένη αίτηση, έχει την εξουσία να
εξετάζει κατά πόσο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι για τους
οποίους παρασχέθηκε η έγκριση·
στο δικαιούχο καταβάλλεται οικονομικό αντάλλαγμα το οποίο
κρίνεται εύλογο, με βάση τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης και αφού
ληφθεί υπόψη η οικονομική αξία της χρήσης·
η νομιμότητα οποιασδήποτε απόφασης αφορά.την παροχή έγκρισης
για τέτοιου είδους χρήσεις υπόκειται στον έλεγχο του αρμόδιου δικα
στηρίου·
κάθε απόφαση η οποία αφορά το οικονομικό αντάλλαγμα που παρέ
χεται για τη χρήση υπόκειται στον έλεγχο του αρμόδιου δικαστηρίου·
η προϋπόθεση που ορίζεται στις παραγράφους (β) και (στ) ανωτέρω
δεν είναι υποχρεωτική να εφαρμόζεται, όταν η έγκριση της χρήσης
παρέχεται για την άρση των συνεπειών μιας πρακτικής που έχει
κριθεί αντιβαίνουσα τον ανταγωνισμό, έπειτα από σχετική δικαστική
ή διοικητική διαδικασία. Για τον καθορισμό του ύψους του οικονο
μικού ανταλλάγματος σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δυνατό να λαμβά
νεται υπόψη η ανάγκη καταστολής πρακτικών που νοθεύουν τον
ανταγωνισμό. Ο Έφορος δύναται να αρνείται την ανάκληση της
έγκρισης, αν και όποτε κρίνει ότι είναι πιθανόν να ανακύψουν εκ
νέου οι λόγοι για τους οποίους παρασχέθηκε η έγκριση·
όταν παρέχεται έγκριση για κάποια χρήση με σκοπό να καταστεί
δυνατή η εκμετάλλευση ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας ("δεύτερο
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας"), η εκμετάλλευση του οποίου είναι αδύνατη
χωρίς την παραβίαση κάποιου άλλου διπλώματος ευρεσιτεχνίας
("πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας"), είναι επιπλέον εφαρμοστέες οι
ακόλουθες διατάξεις:
(i) Η εφεύρεση που κατοχυρώνεται με το δεύτερο δίπλωμα ευρεσι
τεχνίας πρέπει να στηρίζεται σε σημαντική τεχνική πρόοδο
μεγάλης οικονομικής σπουδαιότητας σε σχέση με την εφεύρεση
που κατοχυρώνεται με το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·
(ii) ο κύριος του πρώτου διπλώματος ευρεσιτεχνίας δικαιούται να
λάβει παράλληλη άδεια υπό εύλογους όρους για τη χρήση της
εφεύρεσης που κατοχυρώνεται με το δεύτερο δίπλωμα ευρεσιτε
χνίας· και
(iii) η χρήση που επιτρέπεται σε σχέση με το πρώτο δίπλωμα ευρεσι
τεχνίας δεν επιτρέπεται, να παραχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο,
παρά μόνο εφόσον παράλληλα εκχωρείται και το δεύτερο
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

ΜΕΡΟΣ Χ — ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
Εγκατάλειψη
57.—(1) Ο ιδιοκτήτης διπλώματος ευρεσιτεχνίας δύναται, με έγγραφη
δικαίωμα του δήλωση πόυ υποβάλλεται στο γραφείο του Εφόρου, να δηλώσει παραίτηση
διπλώματος του από το δικαίωμα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η εγκατάλειψη δύναται
ευρεσιτεχνίας. ν α περιορίζεται σε μια ή περισσότερες αξιώσεις του διπλώματος ευρεσιτε
χνίας.
(2) Το γραφείο του Εφόρου καταχωρεί την παραίτηση και δημοσιεύει
γνωστοποίηση της. Η παραίτηση ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής της
δήλωσης στο γραφείο του Εφόρου.
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58.—(1) Το Δικαστήριο δύναται, με αίτηση οποιουδήποτε προσώπου, να
ακυρώσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μερικά ή ολικά, μόνο αν συντρέχει οποιοσ
δήποτε από τους πιο κάτω λόγους:
(i) Το αντικείμενο της εφεύρεσης δεν είναι επιδεκτικό διπλώματος ευρε
σιτεχνίας εντός της έννοιας του όρου, όπως αναφέρεται στα άρθρα 5
μέχρι 8 του παρόντος Νόμου·
(ii) το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν αποκαλύπτει την εφεύρεση κατά τρόπο
ικανοποιητικό, ξεκάθαρο και ολοκληρωμένο, ώστε αυτή να δύναται
να εκτελεστεί από πρόσωπο ειδικό στην τεχνική· και
(iii) το δικαίωμα για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν ανήκε στο άτομο στο
οποίο παραχωρήθηκε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
(2) Το Δικαστήριο δύναται να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη του διπλώ
ματος ευρεσιτεχνίας να του υποβάλει για σκοπούς εξέτασης δημοσιεύματα
και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την προγενέστερη τεχνική, τα οποία
αναφέρθηκαν είτε σε συσχετισμό με αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή άλλο
τίτλο προστασίας που καταχωρήθηκαν για την ίδια ή ουσιαστικά την ίδια
εφεύρεση, από τον ιδιοκτήτη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σε οποιοδήποτε
εθνικό ή περιφερειακό γραφείο βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε σε συσχετισμό
με οποιαδήποτε διαδικασία αναφέρεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή άλλο
τίτλο προστασίας βασιζόμενο σε τέτοια αίτηση.
59.—(1) Οποιοδήποτε άκυρο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή αξίωση ή μέρος
αξίωσης θεωρείται άκυρο από την ημερομηνία της παραχώρησης του διπλώ
ματος ευρεσιτεχνίας.
(2) Όταν η απόφαση του Δικαστηρίου για ακύρωση του διπλώματος ευρεσι
τεχνίας μερικά ή ολικά καθίσταται τελεσίδικη, ο πρωτοκολλητής του Δικαστη
ρίου γνωστοποιεί την απόφαση στο γραφείο του Εφόρου το οποίο καταχωρεί
την απόφαση και μεριμνά για τη δημοσίευση της το συντομότερο δυνατό.
ΜΕΡΟΣ XI — ΠΡΟΣΒΟΛΗ
60.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η διάπραξη
οποιασδήποτε πράξης αναφέρεται στα εδάφια (1), (2) και (4) του άρθρου 27
του παρόντος Νόμου στην Κύπρο από πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη του
διπλώματος ευρεσιτεχνίας, και χωρίς τη συγκατάθεση του, σχετικά με προϊόν
ή μέθοδο που εμπίπτουν στη σφαίρα προστασίας του διπλώματος ευρεσιτε
χνίας, αποτελεί προσβολή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η διάπραξη οποιασ
δήποτε πράξης αναφέρεται στα εδάφια (1), (2) και (4) του άρθρου 27 του
παρόντος Νόμου στην Κύπρο από άτομο άλλο από τον αιτητή για δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας και χωρίς τη συγκατάθεση του , αναφορικά με προϊόν ή μέθοδο
που εμπίπτει στη σφαίρα της προκαταρκτικής προστασίας που παρέχεται σε
δημοσιευμένη αίτηση για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αποτελεί προσβολή της
προκαταρκτικής προστασίας.
61.—(1) Ο ιδιοκτήτης διπλώματος ευρεσιτεχνίας και ο καταθέτης έχουν
αγώγιμο δικαίωμα εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο προσέβαλε ή
προσβάλλει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή την προκαταρκτική προστασία που
παρέχεται σε δημοσιευμένη αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ο ιδιοκτήτης
του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και ο καταθέτης έχουν τα ίδια δικαιώματα
έναντι οποιουδήποτε προσώπου το οποίο διέπραξε ή διαπράττει πράξεις που
καθιστούν δυνατή τη διενέργεια τέτοιας προσβολής ("επικείμενη προσβολή").
Κανένα αγώγιμο δικαίωμα δεν υφίσταται μετά την πάροδο πέντε ετών από
την πράξη της προσβολής.

Ακύρωση του
διπλώματος
ευρεσιτεχνίας.

Συνέπειες
ακύρωσης του
διπλώματος
ευρεσιτεχνίας.

Πράξεις
προσβολής.

Αγώγιμο
δικαίωμα
ιδιοκτήτη
και καταθέτη
σε περίπτωση
προσβολής
και θεραπείες.
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(2)(α) Αν ο ιδιοκτήτης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποδείξει ότι έχει
γίνει προσβολή ή διαπράττεται προσβολή, το Δικαστήριο επιδικάζει αποζη
μιώσεις και εκδίδει απαγορευτικό διάταγμα π ο υ απαγορεύει τ η ν περαιτέρω
προσβολή και παρέχει οποιαδήποτε άλλη θεραπεία προβλέπεται στο Νόμο.
(β) Αν ο ιδιοκτήτης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποδείξει επικείμενη
προσβολή του δικαιώματος, τ ο Δικαστήριο εκδίδει απαγορευτικό διάταγμα
που απαγορεύει την προσβολή και παρέχει οποιαδήποτε άλλη θεραπεία
προβλέπεται στο Νόμο.
(3) Ο εναγόμενος σε οποιαδήποτε διαδικασία αναφέρεται στο άρθρο αυτό
δύναται να ζητήσει κατά τη διαδικασία αυτή την ακύρωση τ ο υ διπλώματος
ευρεσιτεχνίας. Σε τέτοια περίπτωση ισχύουν οι πρόνοιες του άρθρου 58 του
παρόντος Νόμου.
(4)(α) Εκτός αν το συμβόλαιο άδειας προβλέπει διαφορετικά, οποιοσδή
ποτε αδειούχος δύναται να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη του δ ι π λ ώ μ α τ ο ς ευρεσι
τεχνίας να κινήσει τη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου γ ι α οποιαδήποτε
προσβολή του δικαιώματος υποδεικνύεται από τον αδειούχο, ο ο π ο ί ο ς πρέπει
να καθορίσει τη θεραπεία π ο υ επιθυμεί.
(β) Ο αδειούχος δύναται, αν αποδείξει ότι ο ιδιοκτήτης τ ο υ δ ι π λ ώ μ α τ ο ς
ευρεσιτεχνίας παρέλαβε την αίτηση του, αλλά αρνείται ή π α ρ α λ ε ί π ε ι να
κινήσει τη διαδικασία μέσα σε τρεις μήνες από την παραλαβή της αίτησης του,
να κινήσει τη διαδικασία στο όνομα του, αφού ειδοποιήσει τ ο ν ιδιοκτήτη για
την πρόθεση του αυτή. Ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη
διαδικασία.
(γ) Ακόμη και π ρ ι ν α π ό το τέλος της περιόδου των τ ρ ι ώ ν μηνών που
αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, το
Δικαστήριο μπορεί, έπειτα α π ό αίτηση του αδειούχου, να εκδώσει κατάλληλο
απαγορευτικό διάταγμα π ο υ να απαγορεύει την προσβολή του δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς ή
που να απαγορεύει τη συνέχιση της προσβολής, αν ο αδειούχος αποδείξει ότι
είναι αναγκαία η άμεση δράση γ ι α την"αποφυγή σημαντικής ζημιάς.
Δήλωση μη
62.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς
τουδαιλώ
άρθρου, οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει,
ματοςευρεσι με αίτηση εναντίον τ ο υ ιδιοκτήτη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τ ο Δικα
τεχνίας.
στήριο να δηλώσει ότι η διάπραξη συγκεκριμένης πράξης δε συνιστά
προσβολή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
(2) Αν το πρόσωπο το οποίο ζητά τη δήλωση αποδείξει ότι η εν λόγω
πράξη δε συνιστά προσβολή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το Δικαστήριο
εκδίδει δήλωση μη προσβολής.
(3) Ο ιδιοκτήτης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχει την υποχρέωση να
ειδοποιήσει οποιουσδήποτε αδειούχους σχετικά με την αίτηση. Οι αδειούχοι,
στην απουσία οποιασδήποτε αντίθετης πρόνοιας στο συμβόλαιο της άδειας,
έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη διαδικασία ενώπιον του Δικαστη
ρίου.
(4) Αν η εν λόγω πράξη είναι ήδη αντικείμενο αγωγής προσβολής του
διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο εναγόμενος στη διαδικασία προσβολής δε
δύναται να κινήσει διαδικασία για δήλωση μη προσβολής.
(5) Διαδικασία για δήλωση μη προσβολής του διπλώματος δύναται να
κινηθεί μαζί με διαδικασία ακύρωσης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εκτός
αν ζητείται ακύρωση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας με βάση την παράγραφο
(γ), του άρθρου 43 του παρόντος Νόμου.
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ΜΕΡΟΣ XII — ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
63.—(1) Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της 5ης
Οκτωβρίου 1973 (από εδώ και εμπρός αναφερόμενη ως "ΕΣΔΕ") έχει πλήρη
ισχύ και εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.
(2) Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της ΕΣΔΕ και των
διατάξεων αυτού του Νόμου, υπερισχύει η πρώτη.
64. Οποιαδήποτε ευρωπαϊκή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας καταχω
ρείται στο γραφείο του Εφόρου.
65. Τα δικαιώματα που καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 27 του
παρόντος Νόμου μπορούν να έχουν αποτέλεσμα μόνο από την ημερομηνία
που η μετάφραση των αξιώσεων που υποβλήθηκαν από τον καταθέτη έχει
δημοσιευτεί σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας από το
γραφείο του Εφόρου κατά τον καθορισμένο τρόπο ή έχει κοινοποιηθεί στον
πιθανόν παραβάτη.
66.—(1) Όταν το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας χορηγεί
ένα Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, ορίζοντας την Κύπρο, ο ιδιοκτήτης
του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας καταχωρεί στο γραφείο του Εφόρου μετά
φραση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε μια από τις επίσημες γλώσσες της
Δημοκρατίας και όπου έχει εφαρμογή, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας όπως έχει
τροποποιηθεί έπειτα από ένσταση.
(2) Η μετάφραση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου
πρέπει να καταχωρείται και το καθορισμένο τέλος πρέπει να πληρώνεται,
πριν το τέλος της καθορισμένης περιόδου. Η μετάφραση δημοσιεύεται από το
γραφείο του Εφόρου κατά τον καθορισμένο τρόπο.
(3) Όταν η μετάφραση δεν καταχωρείται ή το τέλος δεν πληρώνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας θεωρείται ότι είναι άκυρο εξ υπαρχής.
67.—(1) Όπου η μετάφραση σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημο
κρατίας έχει γίνει σύμφωνα με το άρθρο 65 ή με το άρθρο 66 του παρόντος
Νόμου, η μετάφραση αυτή θεωρείται η αυθεντική, αν η αίτηση Ευρωπαϊκού
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στο
μεταφρασμένο κείμενο δεν παρέχει μεγαλύτερη προστασία από εκείνη που
παρέχεται από την αίτηση ή το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στη γλώσσα της διαδι
κασίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
(2) Παρά τα όσα προνοούνται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου,
μπορεί να καταχωρηθεί από τον καταθέτη ή τον ιδιοκτήτη του διπλώματος
ευρεσιτεχνίας διορθωμένη μετάφραση. Αλλά μια τέτοια μετάφραση δεν έχει
νομικό αποτέλεσμα, μέχρις ότου οι απαιτήσεις του άρθρου 65 ή του άρθρου
66 του παρόντος νόμου ικανοποιηθούν.
(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο καλόπιστα χρησιμοποιεί ή έχει προβεί σε αποτε
λεσματικές και σοβαρές προετοιμασίες, για να χρησιμοποιήσει την εφεύρεση,
που η χρήση της δε συνιστά παραβίαση της αίτησης ή του διπλώματος ευρεσι
τεχνίας στην αρχική μετάφραση, μπορεί, όταν η διορθωμένη μετάφραση τεθεί
σε εφαρμογή, να συνεχίσει τη χρήση αυτή και κατά τη διάρκεια των επιχειρή
σεων του ή για τις ανάγκες του, χωρίς πληρωμή.
(4) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) ως (3) του παρόντος άρθρου σε
ακυρωτικές διαδικασίες η γλώσσα των διαδικασιών θεωρείται η αυθεντική.

Αίτηση
σύμφωνα με
την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση
Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας.
Καταχώρηση
της αίτησης
ευρωπαϊκού
διπλώματος
ευρεσιτεχνίας.
Δικαιώματα
που απορρέουν
από Ευρω
παϊκό Δίπλωμα
Ευρεσιτεχνίας.

Μετάφραση
Ευρωπαϊκού
Διπλώματος
Ευρεσιτεχνίας.

Το αυθεντικό
κείμενο της
αίτησης Ευρω
παϊκού Διπλώ
ματος Ευρεσι
τεχνίας και του
Ευρωπαϊκού
Διπλώματος
Ευρεσιτεχνίας.

Ν. 16(Ι)/98
Αποτέλεσμα
της εγγραφής
στο Μητρώο
Ευρωπαϊκών
.Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας.
Εγγραφή
χορήγησης
Ευρωπαϊκού
Διπλώματος
Ευρεσιτεχνίας
στο Μητρώο
του Εφόρου.
Μετατροπή
ευρωπαϊκής
αίτησης
διπλώματος
ευρεσιτεχνίας
σε εθνική
αίτηση
διπλώματος
ευρεσιτεχνίας.

Δεν ισχύει
Εθνικό
Δίπλωμα
Ευρεσιτεχνίας
όταν έχει
χορηγηθεί
Ευρωπαϊκό
Δίπλωμα
Ευρεσιτεχνίας
στον ίδιο
εφευρέτη.

1040

68. Η εγγραφή στο Μητρώο των Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
πράξεων, οι οποίες μεταβιβάζουν ή τροποποιούν τα δικαιώματα που απορ
ρέουν από μια Ευρωπαϊκή αίτηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή Ευρωπαϊκού
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, έχει το αποτέλεσμα που καθορίζεται στο εδάφιο
(3) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.
69. Μόλις η χορήγηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας που
ορίζει την Κύπρο, αναφερθεί στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτε
χνίας, το γραφείο του Εφόρου το εγγράφει στο μητρώο που αναφέρεται στο
άρθρο 3 του παρόντος Νόμου.
70.—(1) Η Ευρωπαϊκή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να μετα
τραπεί σε εθνική αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 135(1)(α) της ΕΣΔΕ. Μπορεί επίσης να μετατραπεί σε
εθνική αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην περίπτωση που προβλέπεται
από το άρθρο 90(3) της ΕΣΔΕ, στο βαθμό που αναφέρεται το άρθρο 14(3) της
ΕΣΔΕ.
(2) Από την ημερομηνία που το γραφείο του Εφόρου παίρνει την αίτηση
για μετατροπή, η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας θεωρείται
εθνική αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
(3) Όπου μια έκθεση έρευνας έχει συνταχθεί πριν τη μετατροπή της
αίτησης, η έκθεση αυτή παίρνει τη θέση της έκθεσης έρευνας που απαιτείται
να υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Νόμου.
(4) Η αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας απορρίπτεται αν, μέσα στον καθο
ρισμένο χρόνο, ο αιτητής αδυνατεί να παρουσιάσει απόδειξη πληρωμής του
τέλους καταχώρησης που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 και να
παρουσιάσει μετάφραση σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας
του αρχικού κειμένου της ευρωπαϊκής αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας και
επίσης, όπου πρέπει, του κειμένου όπως τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια των
διαδικασιών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
που ο καταθέτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως βάση για τη διαδικασία χορή
γησης ενώπιον του γραφείου του Εφόρου.
(5) Αν ο καταθέτης, δεν έχει τη συνηθισμένη του κατοικία ή το κύριο μέρος
των επιχειρήσεων του στην Κύπρο, πρέπει μέσα στην καθορισμένη περίοδο να
εξουσιοδοτήσει, κατά τον καθορισμένο τρόπο, αντιπρόσωπο για να τον
εκπροσωπεί στην Κύπρο.
71.—(1) Όταν ένα Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας σχετίζεται με εφεύρεση
για την οποία ένα Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας έχει χορηγηθεί στον
ίδιο εφευρέτη ή στον έχοντα διάδοχο τίτλο, με την ίδια ημερομηνία καταχώ
ρησης ή προτεραιότητας, το Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας δεν ισχύει είτε
από την ημερομηνία που η περίοδος για καταχώρηση ένστασης για το Ευρω
παϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας έχει εκπνεύσει, χωρίς να καταχωρηθεί οποιαδή
ποτε ένσταση είτε από την ημερομηνία που οι διαδικασίες ένστασης συμπλη
ρώνονται με απόφαση να διατηρηθεί το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας.
(2) Όταν ένα Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας χορηγείται σε ημερομηνία
μεταγενέστερη από οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο
εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, ένα τέτοιο
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.
(3) Η μεταγενέστερη παραγραφή ή ακύρωση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος
Ευρεσιτεχνίας δεν επηρεάζει τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του παρό
ντος άρθρου.
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72.—(1) Το εδάφιο (2) του άρθρου 28 του παρόντος Νόμου τυγχάνει εφαρ
μογής κατ' αναλογία (mutatis mutandis) στις αιτήσεις Ευρωπαϊκών Διπλω
μάτων Ευρεσιτεχνίας. Τυγχάνει επίσης εφαρμογής στα Ευρωπαϊκά Διπλώ
ματα Ευρεσιτεχνίας, μέχρις ότου η περίοδος για καταχώρηση ένστασης
εκπνεύσει, χωρίς να καταχωρηθεί οποιαδήποτε ένσταση ή μέχρι την τελεσί
δικη απόφαση σε ένσταση που είναι ήδη καταχωρημένη.
(2)(α) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου πραγματοποιείται ακρόαση για
παραβίαση Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας το οποίο καλύπτει την ίδια
εφεύρεση με Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που ζητήθηκε από τον ίδιο
εφευρέτη ή χορηγήθηκε στον ίδιο ή σε διάδοχο του τίτλου του με την ίδια
ημερομηνία καταχώρησης ή προτεραιότητας, μπορεί να αναστείλει τη διαδι
κασία της ακρόασης μέχρι την ημερομηνία που το Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτε
χνίας παύσει να υφίσταται σύμφωνα με το άρθρο 71 του παρόντος Νόμου ή
μέχρι την ημερομηνία που η αίτηση για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
απορριφθεί, αποσυρθεί ή θεωρηθεί ότι έχει αποσυρθεί ή το Ευρωπαϊκό
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ακυρωθεί.
(β) Στις περιπτώσεις που οι δικαστικές διαδικασίες για την παραβίαση
βασίζονται αποκλειστικά στο εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ο ενάγων μπορεί
να συνεχίσει τη διαδικασία, κατά την επανάληψη της, αντικαθιστώντας το
Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
για τις πράξεις τις μεταγενέστερες της ημερομηνίας που το δίπλωμα ευρεσιτε
χνίας παύει να έχει ισχύ και για τα μέρη εκείνα που είναι κοινά.
73.—(1) Το εδάφιο (2) του άρθρου 79 δεν τυγχάνει εφαρμογής στην κατα
χώρηση των αιτήσεων των Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 79, ο καταθέτης ή ο
ιδιοκτήτης του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή ο εξουσιοδοτη
μένος αντιπρόσωπος του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας μπορεί, σύμφωνα με τους Κανονισμούς να καταχωρήσει την
απαιτούμενη από τα άρθρα 66, 67 ή 68 του παρόντος Νόμου μετάφραση.
ΜΕΡΟΣ XIII
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
74.—(1) Η Συνθήκη Συνεργασίας Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της 19ης
Ιουνίου 1970 (από εδώ και εμπρός αναφερόμενης ως "ΣΣΔΕ") τυγχάνει
πλήρους εφαρμογής και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του
Νόμου.
(2) Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της ΣΣΔΕ και των
διατάξεων αυτού του Νόμου, υπερισχύει η πρώτη.
(3) Όπου σ' αυτό το Νόμο γίνεται αναφορά στη ΣΣΔΕ, τέτοια αναφορά
περιλαμβάνει τους Κανονισμούς σύμφωνα με τη ΣΣΔΕ.
75. Όταν μια διεθνής αίτηση που καταχωρήθηκε σύμφωνα με τη ΣΣΔΕ
ορίζει την Κύπρο, αποτελεί ένδειξη πρόθεσης να αποκτήσει ο αιτητής Ευρω
παϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλω
μάτων Ευρεσιτεχνίας.
76.—(1) Διεθνείς αιτήσεις σύμφωνα με τη ΣΣΔΕ μπορούν να καταχωρού
νται στο γραφείο του Εφόρου ως γραφείο παραλαβής υπό την έννοια του
άρθρου 2(XV) της ΣΣΔΕ, αν ο αιτητής είναι υπήκοος ή κάτοικος Κύπρου.
(2) Το τέλος μεταβίβασης που προβλέπεται στον Κανονισμό 14 των Κανο
νισμών σύμφωνα με τη ΣΣΔΕ είναι πληρωτέο στο γραφείο του Εφόρου, όπως
καθορίζεται.
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77.—(1) Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είναι
αρμόδιο να διεξάγει διεθνείς έρευνες για διεθνείς αιτήσεις που καταχωρή
θηκαν στο γραφείο του Εφόρου.
(2) Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είναι αρμόδιο να
διεξάγει τη διεθνή προκαταρκτική εξέταση, σύμφωνα με το Κεφάλαιο II της
ΣΣΔΕ για διεθνείς αιτήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος
άρθρου.
ΜΕΡΟΣ XIV—ΔΙΑΦΟΡΑ
78. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, από καιρού εις καιρόν, να θεσπίζει
κανονισμούς σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, καθορίζοντας όλα τα ζητήματα
που με αυτό το Νόμο χρειάζεται ή επιτρέπεται να καθοριστούν ή που είναι
αναγκαίο ή επιθυμητό να καθοριστούν για την εκτέλεση ή εφαρμογή αυτού
του Νόμου ή για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας που σχετίζεται με το
γραφείο του Εφόρου.
79.—(1) Όπου σύμφωνα μ' αυτό το Νόμο οποιαδήποτε πράξη πρέπει να
γίνει από ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με οποιαδήποτε διαδικασία
ή θέμα σύμφωνα μ' αυτό το Νόμο, η πράξη μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τους
Κανονισμούς, από ή προς αντιπρόσωπο αυτού του προσώπου δεόντως εξου
σιοδοτημένου κατά τον καθορισμένο τρόπο.
(2) Αν ο καταθέτης δεν έχει τη συνηθισμένη του κατοικία ή το κύριο μέρος
της επιχείρησης του στην Κύπρο, πρέπει να εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο
κατά τον καθορισμένο τρόπο για να τον αντιπροσωπεύει στην Κύπρο.
80.—(1) Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμος (που στο εξής και για
σκοπούς του παρόντος άρθρου ονομάζεται "ο καταργηθείς νόμος" με τον
παρόντα Νόμο καταργείται. Παρά την κατάργηση του, ο καταργηθείς νόμος
τυγχάνει εφαρμογής σε σχέση με αιτήσεις για την εγγραφή διπλωμάτων ευρε
σιτεχνίας οι οποίες καταχωρήθηκαν πριν από τη έναρξη της ισχύος του παρό
ντος Νόμου και σε σχέση με την εγγραφή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
βάσει αυτών των αιτήσεων, αλλά ο παρών Νόμος τυγχάνει εφαρμογής σε
σχέση με διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν ή ενεγράφησαν.
(2) Οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγήθηκε πριν την έναρξη της
ισχύος αυτού του Νόμου, σύμφωνα με τον καταργηθέντα νόμο, θεωρείται ότι
χορηγήθηκε σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη αυτού του Νόμου.
(3) Οποιοσδήποτε κανονισμός, διάταγμα, απαίτηση, πιστοποιητικό,
γνωστοποίηση, απόφαση, οδηγία, εξουσιοδότηση, έγκριση, αίτηση, παράκληση
ή πράξη έγινε, εκδόθηκε, δόθηκε ή πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τον καταρ
γηθέντα Νόμο, αν ίσχυε κατά την έναρξη της ισχύος αυτού του Νόμου, στο
βαθμό που θα μπορούσε νά έχει γίνει, εκδοθεί, δοθεί ή πραγματοποιηθεί
σύμφωνα μ' αυτό το Νόμο, εξακολουθεί να ισχύει και να έχει αποτέλεσμα ως
να έχει εκδοθεί, δοθεί ή πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη
αυτού του Νόμου:
Νοείται ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης για εγγραφή προνομίου ευρεσι
τεχνίας το οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Ηνωμένου Βασι
λείου και με βάση την ισχύουσα μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος
Νόμου νομοθεσία μπορούσε να εγγραφεί στο Κυπριακό Μητρώο,· λήγει όταν
θα έληγε η προθεσμία σύμφωνα με τον καταργηθέντα Νόμο, ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου.
(4) Ο αιτητής σε αίτηση για Προνόμιο Ευρεσιτεχνίας Ηνωμένου Βασιλείου
ή για Ευρωπαϊκό Προνόμιο Ευρεσιτεχνίας, που ορίζει το Ηνωμένο Βασίλειο
ή σε αίτηση δυνάμει της Διεθνούς Συνθήκης Προνομίων Ευρεσιτεχνίας που
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ορίζει το Ηνωμένο Βασίλειο είτε α π ' ευθείας είτε μέσω αίτησης Ευρωπαϊκού
Προνομίου Ευρεσιτεχνίας και η οποία εκκρεμεί κατά την ημέρα έναρξης της
ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται εντός περιόδου δεκαοκτώ μηνών από
την αποδοχή της αίτησης του και την έκδοση του σχετικού Προνομίου Ευρεσι
τεχνίας να ζητήσει το εν λόγω Προνόμιο Ευρεσιτεχνίας να εγγραφεί στο
Κυπριακό Γραφείο Προνομίων Ευρεσιτεχνίας ως Κυπριακό Προνόμιο Ευρε
σιτεχνίας.
81. Ο π α ρ ώ ν Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου 1998.
Έναρξη τη<
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

