
 
Ο παρών νόµος δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας µε αριθµό 4092, στις 20 
Νοεµβρίου 2006 και ετέθη σε ισχύ από την ηµέρα αυτή. Ταυτόχρονα καταργήθηκε «Ο περί Ελέγχου της 
∆ιακίνησης Εµπορευµάτων που Παραβιάζουν ∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Νόµος του 2002 – 
Ν. 31(Ι)/2002.  
   
 
Ε.Ε. Παρ. Ι(ι) Ν. 133(Ι)/2006 
 
Ο περί Ελέγχου της ∆ιακίνησης Εµπορευµάτων που Παραβιάζουν ∆ικαιώµατα ∆ια-
νοητικής Ιδιοκτησίας Νόµος του 2006 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµε- 

ρίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος 
 
 
 

Αριθµός 133(Ι) του 2006 

 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 

 

 Για σκοπούς εφαρµογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας µε τίτλο:  

  

Επίσηµη 

Εφηµερίδα της 

Ε.Ε.: L 196 της 

2.8.2003, σ.7 

«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συµβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την παρέµβαση των τελωνειακών αρχών έναντι 

εµπορευµάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισµένα 

δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και για τα µέτρα που πρέπει 

να λαµβάνονται έναντι των εµπορευµάτων που διαπιστώνεται ότι 

παραβιάζουν παρόµοια δικαιώµατα», και   

  

Επίσηµη 

Εφηµερίδα της 

Ε.Ε..:  

L 328 της 

30.10.2004,  

σ. 16. 

«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 της Επιτροπής, της 21ης 

Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση διατάξεων εφαρµογής του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συµβουλίου για την 

παρέµβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εµπορευµάτων που 

είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισµένα δικαιώµατα διανοητικής 

ιδιοκτησίας και για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται έναντι 

των εµπορευµάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόµοια 

δικαιώµατα», 
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 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

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

∆ιακίνησης  Εµπορευµάτων που Παραβιάζουν ∆ικαιώµατα 

∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας Νόµος του 2006. 

  

Ερµηνεία. 2.-(1)  Στον παρόντα Νόµο - 

  

 «διανοητική ιδιοκτησία» περιλαµβάνει τα δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώµατα, δικαιώµατα επί σχεδίου ή 

υποδείγµατος, επί διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή 

συµπληρωµατικών πιστοποιητικών αυτών, επί εµπορικών 

σηµάτων, επί τίτλων προστασίας φυτικών ποικιλιών, επί 

γεωγραφικών ενδείξεων και ονοµασιών προέλευσης και ειδικότερα 

τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 2 

του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003.

  

 «∆ιευθυντής» σηµαίνει το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Τελωνείων· 

  

 «δικαστήριο» σηµαίνει το αρµόδιο  επαρχιακό δικαστήριο· 

  

 «εµπορεύµατα που παραβιάζουν δικαιώµατα διανοητικής 

ιδιοκτησίας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην 

παράγραφο 1 του Άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1383/2003·  

  

 

94(Ι) του 2004 

265(Ι) του 2004. 

«εξουσιοδοτηµένος λειτουργός» έχει την έννοια που αποδίδεται 

στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου.
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 «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1383/2003 του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

παρέµβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εµπορευµάτων που 

είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισµένα δικαιώµατα διανοητικής 

ιδιοκτησίας και για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται έναντι 

των εµπορευµάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόµοια 

δικαιώµατα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται· 

  

 «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004» σηµαίνει τον Κανονισµό της 

Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση διατάξεων 

εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συµβουλίου 

για την παρέµβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εµπορευµάτων 

που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισµένα δικαιώµατα 

διανοητικής ιδιοκτησίας και για τα µέτρα που πρέπει να 

λαµβάνονται έναντι των εµπορευµάτων που διαπιστώνεται ότι 

παραβιάζουν παρόµοια δικαιώµατα, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται· 

  

 «κάτοχος δικαιώµατος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 

«δικαιούχος» στην παράγραφο 2 του Άρθρου 2 του Κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1383/2003· 

  

 

Επίσηµη 

Εφηµερίδα της 

Ε.Ε.: L 302  

της 19.10.1992,  

σ. 1. 

«Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας» σηµαίνει τον τελωνειακό 

κώδικα που θεσπίστηκε µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 

του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως 

Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως αυτός τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται· 
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 «τελωνειακή νοµοθεσία» σηµαίνει τον περί Τελωνειακού Κώδικα 

Νόµο, όπως εκάστοτε τροποποιείται, τους Κανονισµούς, τα 

∆ιατάγµατα και τις Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάµει αυτού 

και την αντίστοιχη Κοινοτική Νοµοθεσία, τους Κανονισµούς, τα 

∆ιατάγµατα και τις Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται για την 

εναρµόνιση ή/ και για την εφαρµογή της αντίστοιχης Κοινοτικής 

Νοµοθεσίας· 

  

 «τελωνειακό έδαφος» περιλαµβάνει το χερσαίο τµήµα, τα χωρικά 

ύδατα και τον εναέριο χώρο της ∆ηµοκρατίας.  Οι ελεύθερες ζώνες 

και ελεύθερες αποθήκες αποτελούν τµήµατα ή χώρους του 

τελωνειακού εδάφους της ∆ηµοκρατίας, χωρισµένα από το 

υπόλοιπο τελωνειακό έδαφος· 

  

 «Τµήµα Τελωνείων» σηµαίνει το Τµήµα Τελωνείων του 

Υπουργείου Οικονοµικών. 

  

Αρµοδιότητα 

Τµήµατος 

Τελωνείων. 

3. Το Τµήµα Τελωνείων είναι αρµόδιο για την εφαρµογή του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1891/2004 και  του παρόντος Νόµου. 

  

Αίτηση 

παρέµβασης  

από κάτοχο 

δικαιώµατος. 

4.-(1) Ο κάτοχος δικαιώµατος δύναται να υποβάλει γραπτή  αίτηση 

παρέµβασης στο Τµήµα Τελωνείων όπως προβλέπεται στο Άρθρο 

5 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, ζητώντας όπως το 

Τµήµα Τελωνείων αναστείλει τον τελωνισµό των εµπορευµάτων 

αυτών. 

  

     (2) Η αίτηση παρέµβασης υποβάλλεται µηχανικά ή ηλεκτρονικά 

ή διά χειρός µε µελάνι και κεφαλαία γράµµατα κατά τον τρόπο που 

προβλέπεται στο Άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 

και σύµφωνα µε τα έντυπα που παρατίθενται στα παραρτήµατα 

του εν λόγω Κανονισµού. 
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    (3) Η εθνική αίτηση παρέµβασης και η κοινοτική αίτηση 

παρέµβασης που παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι και ΙΙ του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1891/2004 συµπληρώνονται, όταν αυτές 

υποβάλλονται στο Τµήµα Τελωνείων, στην ελληνική ή αγγλική 

γλώσσα. 

  

Απόφαση 

Τµήµατος 

Τελωνείων. 

5.-(1) Το Τµήµα Τελωνείων εξετάζει την αίτηση παρέµβασης και 

ενηµερώνει γραπτώς τον αιτητή σε τριάντα ηµέρες από την 

παραλαβή της,  σχετικά µε την απόφασή τoυ. 

  

 

 

 

 

     (2)  Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, αυτή πρέπει να 

είναι δεόντως αιτιολογηµένη, κατ’ αυτής δε, είναι δυνατό να 

ασκηθεί αίτηµα αναθεώρησης  στο ∆ιευθυντή σύµφωνα µε τον 

περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµο. 

  

Αναστολή 

τελωνισµού. 

6.-(1) Το Τµήµα Τελωνείων, µε την αποδοχή της αίτησης 

παρέµβασης και µετά από συνεννόηση, όπου κρίνεται 

απαραίτητο, µε τον αιτητή, αναστέλλει τη χορήγηση άδειας 

παραλαβής και προβαίνει σε δέσµευση των εµπορευµάτων, αφού 

εκ πρώτης όψεως, ικανοποιηθεί ότι τα εµπορεύµατα, που 

αναφέρονται στην αίτηση, παραβιάζουν δικαιώµατα διανοητικής 

ιδιοκτησίας. 

  

    (2) Τηρουµένων των διατάξεων του Άρθρου 11 του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 και του άρθρου 8 του 

παρόντος Νόµου, εάν εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από τη 

γνωστοποίηση της αναστολής της χορήγησης άδειας παραλαβής 

ή της δέσµευσης, δεν έχει αποδειχθεί στο Τµήµα Τελωνείων ότι ο 

αιτητής έχει προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο ή ότι έχει 

εξασφαλίσει την έκδοση σχετικού συντηρητικού διατάγµατος από 

το δικαστήριο για να προσδιοριστεί κατά πόσο υπήρξε 

παραβίαση δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας, η παραλαβή 

των εµπορευµάτων εγκρίνεται, τηρουµένων όλων των 

τελωνειακών διατυπώσεων και η δέσµευση αίρεται: 
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          Νοείται ότι, εάν απαιτείται, η ως άνω προθεσµία δύναται να 

παρατείνεται για περίοδο, που δεν υπερβαίνει τις δέκα εργάσιµες 

ηµέρες: 

  

          Νοείται περαιτέρω ότι, για αλλοιώσιµα εµπορεύµατα  η πιο 

πάνω προθεσµία ορίζεται στις τρεις εργάσιµες ηµέρες  και δεν 

είναι δυνατόν να παραταθεί. 

  

     (3)   Για την αποθήκευση των εµπορευµάτων κατά τη διάρκεια 

της αναστολής της χορήγησης άδειας παραλαβής ή της 

δέσµευσής τους εφαρµόζονται οι όροι που τίθενται σύµφωνα µε 

την τελωνειακή νοµοθεσία, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του 

∆ηµοσίου. 

  

∆ιάταγµα για  

την καταστροφή 

των 

εµπορευµάτων 

κ.τ.λ.. 

7.  Το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου διεξάγεται οποιαδήποτε 

διαδικασία δυνάµει του άρθρου 6 του παρόντος Νόµου, δύναται, 

σε περίπτωση έκδοσης απόφασης υπέρ του κατόχου δικαιώµατος, 

να διατάξει, όπως όλα τα εµπορεύµατα που παραβιάζουν 

δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, καταστραφούν ή τύχουν 

οποιασδήποτε άλλης µεταχείρισης σύµφωνα µε το Άρθρο 17 του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 και του άρθρου 16 του 

παρόντος Νόµου, όπως τούτο κρίνει σκόπιµο, καθώς και για 

οποιαδήποτε έξοδα, που δύναται να προκύψουν. 
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Εγκατάλειψη και 

καταστροφή 

εµπορευµάτων 

υπό τελωνειακό 

έλεγχο. 

 

 

8.  Όταν το Τµήµα Τελωνείων έχει αναστείλει τη χορήγηση της 

άδειας παραλαβής ή δεσµεύσει εµπορεύµατα που είναι ύποπτα 

ότι παραβιάζουν δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, δύναται µε 

τη συναίνεση του κατόχου δικαιώµατος να επιτρέπει την 

εγκατάλειψη των εµπορευµάτων αυτών για να καταστραφούν υπό 

τελωνειακό έλεγχο, χωρίς να είναι αναγκαίο να αποδειχθεί ότι 

υπήρξε παραβίαση δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας σύµφωνα 

µε τις  διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 6 του παρόντος 

Νόµου. Σε τέτοια περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

Άρθρου 11 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003: 

  

  Νοείται ότι, σε περίπτωση καταστροφής των 

εµπορευµάτων, αυτή γίνεται υπό τελωνειακό έλεγχο µε δαπάνη 

και υπό την ευθύνη του κατόχου δικαιώµατος, αφού 

προηγουµένως ληφθούν από το Τµήµα Τελωνείων δείγµατα για 

σκοπούς φύλαξης ώστε να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά 

στοιχεία σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία. 

  

Ποινικά  

αδικήµατα. 

9.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο ενέχεται-  

  

 (α) στην υποβολή διασάφησης για διάθεση εµπορευµάτων σε 

ελεύθερη κυκλοφορία, για εξαγωγή ή επανεξαγωγή τους 

σύµφωνα µε τον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα, ή 

  

 (β) στην εισαγωγή ή εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος  

της ∆ηµοκρατίας, 

`  

      (γ)  στην υπαγωγή σε καθεστώς αναστολής, 

  

 (δ)  στη διαδικασία επανεξαγωγής, 

  

 (ε)  στην τοποθέτηση σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη, 
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 εµπορευµάτων που παραβιάζουν δικαιώµατα διανοητικής 

ιδιοκτησίας είναι ένοχο αδικήµατος. 

  

 (2) (α) Πρόσωπο το οποίο διαπράττει εν γνώσει του οποιοδήποτε 

αδίκηµα που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου 

υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηµατική ποινή, η 

οποία δεν  υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση, η 

οποία δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές 

και, σε περίπτωση δεύτερης ή  µεταγενέστερης καταδίκης, 

υπόκειται σε χρηµατική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει τις πέντε 

χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση, η οποία δεν υπερβαίνει τα πέντε 

χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές·  

  

      (β) Πρόσωπο το οποίο διενεργεί οποιαδήποτε από τις πράξεις 

που καθορίζονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, χωρίς να γνωρίζει ότι 

τα εµπορεύµατα παραβιάζουν δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας 

είναι ένοχο αδικήµατος το οποίο τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι 

χίλιες λίρες. 

  

      (3) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, 

εµπορεύµατα, που εµπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στο εδάφιο (1), υπόκεινται σε δήµευση, σύµφωνα µε τις σχετικές 

διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου. 

  

      (4)  Το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου διεξάγεται 

οποιαδήποτε διαδικασία αναφορικά µε ποινικά αδικήµατα κατά 

παράβαση του παρόντος Νόµου, δύναται, ανεξάρτητα αν ο 

αναφερόµενος ως παραβάτης καταδικαστεί ή όχι, να διατάξει, 

όπως όλα τα εµπορεύµατα, που παραβιάζουν δικαιώµατα 

διανοητικής ιδιοκτησίας, καταστραφούν ή τύχουν οποιασδήποτε 

άλλης µεταχείρισης, όπως τούτο κρίνει σκόπιµο, και να 

αποφασίσει για οποιαδήποτε έξοδα, που δύναται να  προκύψουν. 
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     (5) Ουδεµία πρόνοια του παρόντος άρθρου επηρεάζει την 

περίπτωση όπου στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών 

περιέχονται εµπορεύµατα µη εµπορικού χαρακτήρα εντός των 

ορίων της τελωνειακής ατέλειας, και εφόσον δεν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι αυτά τα εµπορεύµατα αποτελούν αντικείµενο 

εµπορικής διακίνησης.  

  

Απαγόρευση 

χορήγησης  

άδειας  

εισόδου κ.τ.λ.. 

10.  Απαγορεύεται- 

 

   

  (α)  η  είσοδος στο τελωνειακό έδαφος της ∆ηµοκρατίας, 

   

  (β)   η ελεύθερη κυκλοφορία, 

   

  (γ)   η έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της ∆ηµοκρατίας, 

   

  (δ)   η εξαγωγή, 

   

  (ε)   η επανεξαγωγή, 

   

  (στ)  η υπαγωγή σε καθεστώς αναστολής, ή 

   

  (ζ)  η είσοδος σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη, 

   

  εµπορευµάτων τα οποία διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν 

δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας. 

  

Εξουσίες 

εξουσιοδοτηµένων 

λειτουργών κ.τ.λ.  

 

11.  Στην περίπτωση εµπορευµάτων που ενδέχεται να παραβιάζουν 

δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και για τα οποία έχει χορηγηθεί 

άδεια παραλαβής, εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, οι 

διατάξεις των άρθρων 75 έως 87, του περί Τελωνειακού Κώδικα 

Νόµου. 
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Αδίκηµα σε  

σχέση µε  

κατοχή κ.τ.λ. 

εµπορευµάτων 

που παραβιάζουν 

δικαιώµατα 

διανοητικής 

ιδιοκτησίας. 

12.  Οποιοδήποτε πρόσωπο αποκτά κατοχή ή µε οποιοδήποτε 

τρόπο ενέχεται στη µεταγωγή, µεταφορά, αποθήκευση, στέγαση, 

φύλαξη ή απόκρυψη οποιωνδήποτε εµπορευµάτων ή εµπορεύεται 

οποιαδήποτε εµπορεύµατα που παραβιάζουν δικαιώµατα 

διανοητικής ιδιοκτησίας και έχει λόγους να πιστεύει ότι τα 

εµπορεύµατα αυτά παραβιάζουν δικαιώµατα διανοητικής 

ιδιοκτησίας, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και, σε περίπτωση 

καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή, η οποία δεν 

υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση, η οποία δεν 

υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  

Απόδειξη 

ορισµένων 

ζητηµάτων. 

13.  Οι διατάξεις του άρθρου 121 του περί Τελωνειακού Κώδικα 

Νόµου, εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, σε σχέση µε τα 

ποινικά αδικήµατα, που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο. 

  

Συµβιβασµός 

αδικηµάτων. 

 

14. Η εξουσία που παρέχεται στο ∆ιευθυντή για συµβιβασµό 

αδικηµάτων, δυνάµει του άρθρου 88 του περί Τελωνειακού Κώδικα 

Νόµου, εφαρµόζεται, τηρουµένων των αναλογιών, σε σχέση µε 

ποινικά αδικήµατα, που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο. 

  

Απαλλαγή  

ευθύνης  

Τµήµατος 

Τελωνείων. 

15.-(1) Ο κάτοχος δικαιώµατος δεν έχει δικαίωµα αποζηµίωσης σε 

περίπτωση, που τα εµπορεύµατα, που αναφέρονται στην αίτησή 

του, δεν εντοπιστούν από το Τµήµα Τελωνείων και έχουν παραδοθεί 

ή, για τα οποία εύλογα δε λαµβάνεται οποιαδήποτε ενέργεια για την 

αναστολή του τελωνισµού τους ή τη δέσµευσή τους.  

  

      (2) Η ορθή άσκηση, από το Τµήµα Τελωνείων, των 

αρµοδιοτήτων, που του ανατίθενται δυνάµει του παρόντος Νόµου, 

δε δηµιουργεί οποιαδήποτε ευθύνη του έναντι των προσώπων, τα 

οποία αφορούν οι ενέργειές του, σε περίπτωση, που τα πρόσωπα 

αυτά υποστούν οποιαδήποτε ζηµιά ή απώλεια. 
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∆ιάθεση  
εµπορευµάτων 

που παραβιάζουν 

δικαιώµατα 

διανοητικής 

ιδιοκτησίας. 

16. Το Τµήµα Τελωνείων σε περίπτωση συµβιβασµού αδικήµατος, 

δυνάµει του άρθρου 14, δύναται - 

 

   

  (α) να καταστρέφει, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση ή 

οποιαδήποτε επιβάρυνση του ∆ηµοσίου, τα εµπορεύµατα, 

που αναγνωρίζονται ως εµπορεύµατα, που παραβιάζουν 

δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας ή να τα θέτει εκτός 

εµπορικής κυκλοφορίας, προκειµένου να αποφευχθεί η 

πρόκληση ζηµιάς στον κάτοχο δικαιώµατος· 

   

  (β) να αποδέχεται, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση ή 

επιβάρυνση του ∆ηµοσίου, την εγκατάλειψη υπέρ της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας των εµπορευµάτων, που 

παραβιάζουν δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, και σε 

τέτοια περίπτωση εφαρµόζεται η παράγραφος (α)·  

   

  (γ) να λαµβάνει έναντι των εµπορευµάτων  κάθε άλλο  µέτρο, 

που έχει ως αποτέλεσµα να στερήσει ουσιαστικά τα 

πρόσωπα, που παραβιάζουν δικαιώµατα διανοητικής 

ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε οικονοµικό όφελος της 

ενέργειας αυτής: 

   

    Νοείται ότι, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, η 

απλή αφαίρεση των σηµάτων από τα εµπορεύµατα που 

παραβιάζουν δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, δε 

θεωρείται ότι στερεί τους ενδιαφεροµένους από τα 

οικονοµικά οφέλη της ενέργειας. 
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Κανονισµοί και 

Γνωστοποιήσεις. 

17.-(1) Tο Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς για 

τον καθορισµό ή τη ρύθµιση οποιουδήποτε θέµατος το οποίο είναι 

δυνατό ή πρέπει να καθοριστεί ή ρυθµιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του παρόντος Νόµου. 

  

       (2)  Ο ∆ιευθυντής, µε Γνωστοποίησή του που δηµοσιεύεται στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται να καθορίζει 

οτιδήποτε ήθελε κριθεί αναγκαίο ή σκόπιµο για διαδικασίες που 

αφορούν στην καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 

Νόµου.  

  

Κατάργηση Νόµου. 

31(Ι) του 2002. 

18. Ο περί Ελέγχου της ∆ιακίνησης Εµπορευµάτων που 

Παραβιάζουν ∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Νόµος του 2002 

καταργείται από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 

Νόµου. 

 


