
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ. 

 
 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο- 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της  

ΕΕ: L  157,  

30.4.2004,  

σ.16. 

 «Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά 

με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας», 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  

Τίτλος. 

 

 

4(Ι) του 2002. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Νομικής 

Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών 

Σχεδίων και Υποδειγμάτων Νόμο του 2002 (που στο εξής 

θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»), και ο βασικός νόμος 

και παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της 

Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και 

Υποδειγμάτων Νόμοι του 2002 και 2006. 
  
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

προσθήκη νέων 

άρθρων . 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 25 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 
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 Αποκάλυψη 

εμπιστευτικών 

πληροφοριών. 

25Α. (1) Σε περίπτωση κατά την οποία 

διάδικος προσκομίζει ευλόγως διαθέσιμα 

αποδεικτικά στοιχεία επαρκή προς 

στήριξη των ισχυρισμών του περί 

προσβολής ή επικείμενης προσβολής 

δικαιωμάτων δυνάμει του παρόντος 

Νόμου, ενώ παράλληλα επικαλείται 

αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό 

τον έλεγχο του αντιδίκου, το Δικαστήριο, 

ύστερα από αίτηση του διαδίκου, μπορεί 

να διατάξει, υπό τους όρους που κατά την 

κρίση του διασφαλίζεται η 

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, την 

προσκόμιση αυτών των στοιχείων αυτών 

από τον αντίδικο.  
   
  (2) Αν συντρέχει προσβολή των 

δικαιωμάτων σε εμπορική κλίμακα το 

Δικαστήριο μπορεί επίσης, ύστερα από 

αίτηση διαδίκου, να διατάξει, υπό τους 

όρους που κατά την κρίση του 

διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών, τη γνωστοποίηση 

τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή 

εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό 

τον έλεγχο του αντιδίκου.  
   
  (3) Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που 

παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου 

χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που 

ορίζεται στο διάταγμα του Δικαστηρίου.  
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 Ενημέρωση. 25Β.(1) Στα πλαίσια οποιασδήποτε 

διαδικασίας δυνάμει του παρόντος Νόμου 

η οποία αφορά προσβολή των 

δικαιωμάτων βιομηχανικού σχεδίου ή 

υποδείγματος σε εμπορική κλίμακα, το 

Δικαστήριο δύναται, κατόπιν 

αιτιολογημένης αίτησης διαδίκου, να 

διατάξει την παροχή πληροφοριών για την 

προέλευση και για τα δίκτυα διανομής των 

εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών 

που προσβάλλουν δικαίωμα βιομηχανικού 

σχεδίου ή υποδείγματος από τον ύποπτο 

ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το 

οποίο- 
   
  (α)    βρέθηκε να κατέχει τα παράνομα 

εμπορεύματα σε εμπορική κλίμακα, 

ή 

 
(β)  βρέθηκε να χρησιμοποιεί τις 

παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική 

κλίμακα, ή 

 
(γ)  διαπιστώθηκε ότι παρείχε σε 

εμπορική κλίμακα υπηρεσίες 

χρησιμοποιούμενες για την 

προσβολή δικαιώματος, ή 

 
(δ)  υποδείχθηκε από το πρόσωπο που 

αναφέρεται στις παραγράφους (α), ή 

(β) ή (γ), ως εμπλεκόμενο στην 

παραγωγή, κατασκευή ή διανομή 

των εμπορευμάτων ή στην παροχή 

των υπηρεσιών.  
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  (2) Οι πληροφορίες που παρέχονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) 

περιλαμβάνουν εφόσον ενδείκνυται- 
   
  (α) τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις 

των παραγωγών, κατασκευαστών, 

διανομέων, προμηθευτών και λοιπών 

προηγούμενων κατόχων του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας καθώς και 

των παραληπτών, χονδρεμπόρων και 

των εμπόρων λιανικής, 

 

(β) πληροφορίες για τις ποσότητες που 

παρήχθησαν, κατασκευαστήκαν, 

παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή 

παραγγέλθηκαν καθώς και για το 

τίμημα που εισπράχθηκε για τα εν 

λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες. 
   
  
 Μέτρα  

Επιβολής. 
25Γ.-(1)  Το Δικαστήριο το οποίο 

διαπιστώνει προσβολή δικαιώματος 

βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος 

δύναται να διατάξει τον παραβάτη να μην 

επαναλάβει την εν λόγω προσβολή στο 

μέλλον.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

προς την απαγόρευση αυτή το Δικαστήριο 

δύναται να επιβάλει για διασφάλιση της 

συμμόρφωσης, χρηματική ποινή η οποία 

δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες 

λίρες (35,000) ή φυλάκιση η οποία δεν 

υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και τις δύο 
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αυτές ποινές. 
   
  (2)  Το Δικαστήριο δύναται κατόπιν 

αίτησης του προσφεύγοντος και με 

δαπάνη του παραβάτη να διατάξει την 

πλήρη ή μερική δημοσίευση της 

απόφασης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο 

κρίνει εύλογο για τη διάδοση των σχετικών 

με την απόφασή του, πληροφοριών.». 
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