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Ο περί Εµπορικών Περιγραφών Νόµος του 1987 

Ο περί Εµπορικών Περιγραφών Νόµος του 1987, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην 
επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 

Αριθµός 5 του 1987 
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα: 

1.    Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Εµπορικών Περιγραφών Νόµος του 
1987. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2.—(1) Στον παρόντα Νόµο — 
   «αγαθά» περιλαµβάνει πλοία, αεροσκάφη, πράγµατα προσαρτηµένα στο έδαφος και  
καρπούς µη αποκοπέντες· 

   «∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία· 
   «διαφήµιση» περιλαµβάνει κατάλογο, εγκύκλιο και τιµοκατάλογο·  
   «εµπορικό σήµα» περιλαµβάνει εµπορικό σήµα εγγεγραµµένο ή µη που 
προστατεύεται δια νόµου στη ∆ηµοκρατία ή σ’ οποιαδήποτε άλλη χώρα µε την 
οποία η ∆ηµοκρατία έχει διευθέτηση για αµοιβαία προστασία εµπορικών σηµάτων 

   «εξουσιοδοτηµένος λειτουργός» σηµαίνει πρόσωπο που εξουσιοδοτείται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Νόµου·  

   «όνοµα» περιλαµβάνει και σύντµηση ονόµατος·  
   «πλοίο» περιλαµβάνει λέµβους και παντός είδους σκάφη που χρησιµοποιούνται στη 
ναυσιπλοΐα· 

   «προµηθεύω» και «προµήθεια» περιλαµβάνουν πώληση, ανταλλαγή, ενοικίαση ή 
ενοικιαγορά. 

   «υπηρεσίες» σηµαίνει την επί κέρδει ή επ΄ αµοιβή ανάληψη και εκτέλεση 
υποχρεώσεων για οποιοδήποτε θέµα εκτός από την παραγωγή ή προµήθεια αγαθών, 
αλλά δεν περιλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών προς εργοδότη δυνάµει σύµβασης 
εργοδοτήσεως· 

   «Υπουργός» σηµαίνει τον εκάστοτε Υπουργό Εµπορίου και Βιοµηχανίας· 
   «υποστατικά» περιλαµβάνει — 

(α) τόπο στον οποίο διεξάγεται επιχείρηση, βιοµηχανία, παραγωγή ή εµπόριο ή  
στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες, καταλύµατα ή ευκολύνσεις·  

(β) τόπο στον οποίο αποθηκεύονται, φυλάσσονται ή εκτίθενται αγαθά· 
(γ) κατοικία εφόσο οποιοδήποτε µέρος αυτής χρησιµοποιείται για σκοπούς 

διεξαγωγής επιχείρησης, βιοµηχανίας, παραγωγής, εµπορίου ή παροχής 
υπηρεσιών, καταλυµάτων ή ευκολύνσεων· 

(δ) τόπο στον οποίο φυλάσσονται λογιστικά βιβλία ή άλλα έγγραφα σχετιζόµενα 
µε διεξαγωγή  επιχείρησης,  βιοµηχανίας, παραγωγής ή εµπορίου ή παροχής 
υπηρεσιών· 

 και για τους σκοπούς του όρου αυτού «τόπος» περιλαµβάνει όχηµα, πλοίο ή 
αεροσκάφος. 

  (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, εµπορική περιγραφή ή δήλωση που 
δηµοσιεύεται σε οποιαδήποτε εφηµερίδα, βιβλίο ή περιοδικό ή σε οποιαδήποτε 
κινηµατογραφική ταινία ή ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκποµπή δε θεωρείται ως 
εµπορική περιγραφή που επιτέθηκε ή ως δήλωση που έγινε κατά τη διεξαγωγή 
εµπορίου, επιχείρησης, ή επαγγέλµατος εκτός αν αυτή είναι ή αποτελεί µέρος 
διαφήµισης. 

Ερµηνεία. 
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ 

3. ―(1) Ουδέν πρόσωπο κατά τη διεξαγωγή εµπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλµατος 
 (α)    επιθέτει ανακριβή εµπορική περιγραφή σε αγαθά· ή 

(β) προµηθεύει ή προσφέρεται να προµηθεύσει αγαθά στα οποία έχει επιτεθεί 
ανακριβής εµπορική περιγραφή. 

  (2) Τα άρθρα 4 µέχρι 8 έχουν εφαρµογή για τους σκοπούς και για την ερµηνεία των 
όρων και φράσεων του παρόντος άρθρου, καθώς και οπουδήποτε αλλού απαντώνται 
στον παρόντα Νόµο. 

Απαγόρευση 
ανακριβούς 
εµπορικής 
περιγραφής. 

4.―(1) Εµπορική περιγραφή είναι µια ένδειξη άµεση ή έµµεση και ανεξάρτητα από 
τον τρόπο που δίδεται, οποιουδήποτε από τα ακόλουθα θέµατα που αφορούν σε αγαθά 
ή µέρη αυτών, δηλαδή — 

(α) ποσότητα, µέγεθος ή µέτρο· 
(β) µέθοδο κατασκευής, παραγωγής, κατεργασίας ή επισκευής· 
(γ) σύνθεση· 
(δ) καταλληλότητα, αντοχή, λειτουργία, συµπεριφορά ή ακρίβεια· 
(ε) φυσικά χαρακτηριστικά που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες 

παραγράφους· 
(στ) δοκιµή που έγινε από οποιοδήποτε πρόσωπο και αποτελέσµατα αυτής· 
(ζ) έγκριση, εξουσιοδότηση ή άδεια που δόθηκε απ’ οποιοδήποτε πρόσωπο· 
(η) πρόσωπο που κατασκευάζει, εµπορεύεται, παράγει ή κατεργάζεται ή 

επιδιορθώνει τα αγαθά, καθώς και τα προσόντα και τις ιδιότητες του 
προσώπου τούτου· 

(θ) χώρα, τόπος ή ηµεροµηνία κατασκευής, παραγωγής, κατεργασίας ή επισκευής· 
(ι) λοιπά στοιχεία προϊστορίας, περιλαµβανοµένης της προηγούµενης ιδιοκτησίας 

ή χρησιµοποίησης· 
(ια) όρους πώλησης, συµπεριλαµβανοµένης της ύπαρξης εγγύησης, εξυπηρέτησης 

και επιδιόρθωσης µετά την πώληση·  
(ιβ) συµµόρφωση µε οποιοδήποτε πρότυπο που εγκρίθηκε από οποιοδήποτε 

πρόσωπο ή που καθιερώθηκε, αναγνωρίζεται ή χρησιµοποιείται γενικά· 
(ιγ) ότι οποιαδήποτε αγαθά ή µέρη αυτών αποτελούν αντικείµενο υφιστάµενου 

προνοµίου ευρεσιτεχνίας, δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας ή εµπορικού 
σήµατος, 

και περιλαµβάνει τη χρήση οποιουδήποτε αριθµού, λέξης, ψηφίου, σήµατος ή 
συνδυασµού αυτών που γενικά εκλαµβάνεται ως ένδειξη των πιο πάνω θεµάτων. 
  (2) Τα θέµατα του εδαφίου (Ι) θεωρούνται — 
(α) Όταν πρόκειται για ζώα, ότι περιλαµβάνουν το φύλο, τη ράτσα, τη διασταύρωση, 
τη γονιµότητα και την υγεία· 
(β) όταν πρόκειται για σπέρµα, ότι περιλαµβάνουν την ταυτότητα και τα 
χαρακτηριστικά του ζώου από το οποίο πάρθηκε το σπέρµα και την αναλογία 
διάλυσης. 
  (3) Στο παρόν άρθρο «ποσότητα» περιλαµβάνει µήκος, πλάτος, ύψος, επιφάνεια, 
όγκο, βάρος και αριθµό. 
5.—(1) Ανακριβής εµπορική περιγραφή είναι η εµπορική περιγραφή που είναι 
ανακριβής σε βαθµό που εξ αντικειµένου µπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση. 
  (2) Εµπορική περιγραφή η οποία, άνκαι δεν είναι ανακριβής, είναι όµως 
παραπλανητική, δηλαδή είναι πιθανόν να εκληφθεί ως ένδειξη ενός οποιουδήποτε από 
τα θέµατα που καθορίζονται στο άρθρο 4 και ως τέτοια ένδειξη ήθελε είναι ανακριβής 
σε ουσιαστικό βαθµό, θεωρείται ως ανακριβής εµπορική περιγραφή. 
  (3) Οτιδήποτε το οποίο, άνκαι δεν είναι εµπορική επιγραφή, είναι όµως πιθανόν να 

Εµπορική 
περιγραφή. 

3/14 



εκληφθεί ως ένδειξη οποιουδήποτε από τα θέµατα που καθορίζονται στο άρθρο 4, και 
σαν τέτοια ένδειξη ήθελε είναι ανακριβής σε βαθµό που εξ αντικειµένου µπορεί να 
οδηγήσει σε παραπλάνηση, θεωρείται ως ανακριβής εµπορική περιγραφή. 
  (4) Ανακριβής ένδειξη, ή οτιδήποτε είναι πιθανόν να εκληφθεί ως ένδειξη η οποία 
ήθελε είναι ανακριβής, ότι οποιαδήποτε αγαθά συµµορφούνται µε οποιοδήποτε 
πρότυπο που καθορίζεται ή αναγνωρίζεται από οποιοδήποτε πρόσωπο ή που 
προκύπτει από την έγκριση οποιουδήποτε προσώπου, θεωρείται ως ανακριβής 
εµπορική περιγραφή εφόσο δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο ή τέτοιο πρότυπο που να έχει 
καθοριστεί, αναγνωριστεί ή προκύψει µε τον πιο πάνω τρόπο. 

6.—(1) Πρόσωπο θεωρείται ότι επιθέτει εµπορική περιγραφή σε αγαθά αν — 
(α) επικολλήσει ή προσαρτήσει ή µε οποιοδήποτε τρόπο επισηµάνει ή 

ενσωµατώσει αυτή —  
(i) στα ίδια τα αγαθά, ή 
(ii) σ’ οποιοδήποτε αντικείµενο µέσα στο οποίο ή πάνω στο οποίο ή µαζί 

µε το οποίο προµηθεύονται τα αγαθά· 
ή 
(β) τοποθετήσει τα αγαθά µέσα, πάνω ή µαζί µε οποιοδήποτε αντικείµενο στο 

οποίο έχει επικολληθεί, προσαρτηθεί, επισηµανθεί ή ενσωµατωθεί η 
εµπορική περιγραφή ή τοποθετήσει οποιοδήποτε τέτοιο αντικείµενο µαζί 
µε τα αγαθά· ή  

(γ) χρησιµοποιήσει την εµπορική περιγραφή µε οποιοδήποτε τρόπο που 
πιθανόν να εκληφθεί ότι αναφέρεται στα αγαθά.  

  (2) Όταν προµηθεύονται αγαθά κατά παραγγελία στην οποία χρησιµοποιείται 
εµπορική περιγραφή και οι περιστάσεις είναι τέτοιες ώστε να καθιστούν εύλογο το 
συµπέρασµα ότι τα αγαθά προµηθεύονται ως αγαθά ανταποκρινόµενα στην εµπορική 
αυτή περιγραφή, το πρόσωπο που προµηθεύει τα αγαθά θεωρείται ότι έχει επιθέσει 
την εµπορική αυτή περιγραφή στα αγαθά. 

Επίθεση  
εµπορικής 
περιγραφής. 

7.—(1) Οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται όταν σε ορισµένη 
διαφήµιση χρησιµοποιείται εµπορική περιγραφή αναφερόµενη σε κατηγορία αγαθών. 
  (2) Η εµπορική περιγραφή εκλαµβάνεται ότι αφορά σε όλα τα αγαθά της κατηγορίας, 
ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν ή όχι κατά το χρόνο που δηµοσιεύεται η διαφήµιση 
— 

(α) για το σκοπό διαπίστωσης κατά πόσο έχει παραβιαστεί η απαγορευτική 
διάταξη της παραγράφου (α) του άρθρου 3· και 

(β) επίσης για το σκοπό διαπίστωσης κατά πόσο έχει παραβιαστεί η απαγορευτική 
διάταξη της παραγράφου (β) του άρθρου 3, όταν αγαθά της κατηγορίας 
προµηθεύονται ή προσφέρονται για προµήθεια από πρόσωπο που δηµοσιεύει 
ή εκθέτει τη διαφήµιση. 

  (3) Για τη διαπίστωση για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου κατά πόσο 
οποιαδήποτε αγαθά ανήκουν σε ορισµένη κατηγορία στην οποία αφορά µια εµπορική 
περιγραφή που χρησιµοποιήθηκε σε διαφήµιση, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όχι µόνο 
η µορφή και το περιεχόµενο της διαφήµισης αλλά και ο χρόνος, τόπος, τρόπος και 
συχνότητα της δηµοσίευσης της, καθώς και όλα τα λοιπά θέµατα που καθιστούν 
πιθανόν ή απίθανον σε πρόσωπο στο οποίο προµηθεύονται τα αγαθά να σκεφθεί ότι 
αυτά ανήκουν στην κατηγορία στην οποία αφορά η εµπορική περιγραφή που 
χρησιµοποιήθηκε στη διαφήµιση. 

Εµπορικές  
περιγραφές σε 
διαφηµίσεις. 

8. Πρόσωπο που εκθέτει ή κατέχει αγαθά για προµήθεια θεωρείται ότι προσφέρει αυτά 
για προµήθεια. 

Προσφορά  
για προµήθεια. 
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ 
Ή ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ 

9.—(1) Ουδέν πρόσωπο, όταν προσφέρεται να προµηθεύσει αγαθά οποιασδήποτε 
περιγραφής, παρέχει µε οποιοδήποτε τρόπο — 

(α) οποιαδήποτε ανακριβή ένδειξη µε την έννοια ότι η τιµή στην οποία 
προσφέρονται τα αγαθά είναι ίση ή χαµηλότερη γενικά ή χαµηλότερη κατά 
συγκεκριµένο ποσό από —  
(ι) την ενδεδειγµένη τιµή·  
(ιι) την τιµή στην οποία τα αγαθά ή αγαθά της αυτής περιγραφής 

επροσφέροντο από τον ίδιο προηγουµένως·  
(ιιι) την τιµή κόστους των προσφερόµενων αγαθών ή  
(ιν) την τιµή στην οποία παρόµοια αγαθά προσφέρονται σε άλλη περιοχή, ή 

(β) οποιαδήποτε ένδειξη που πιθανόν να εκληφθεί ως ένδειξη ότι τα αγαθά 
προσφέρονται σε τιµή χαµηλότερη από εκείνη στην οποία αυτά προσφέρονται 
στην πραγµατικότητα. 

  (2) Για του σκοπούς του παρόντος άρθρου — 
(α) ένδειξη ότι τα αγαθά επροσφέροντο προηγουµένως µε ψηλότερη τιµή ή µε 

συγκεκριµένη τιµή — 
(ι) θεωρείται ως ένδειξη ότι επροσφέροντο µε την ανωτέρω τιµή από το 

πρόσωπο που παρέχει την ένδειξη, εκτός αν δηλώνεται ρητά ότι αυτά 
επροσφέροντο µε την ανωτέρω τιµή από άλλους και ούτε προκύπτει ή 
υπονοείται ότι αυτά επροσφέροντο επίσης ή δυνατό να έχουν προσφερθεί 
στην τιµή αυτή και από το πρόσωπο τούτο· και 

(ιι) θεωρείται, εκτός αν γίνεται αντίθετη δήλωση, ως ένδειξη ότι αυτά  
επροσφέροντο σε περίοπτη θέση στην ανωτέρω τιµή µέσα στους τρεις 
προηγούµενους µήνες για συνεχή περίοδο όχι µικρότερη από ένα µήνα· 

(β) ένδειξη για την ύπαρξη ενδεδειγµένης τιµής — 
(ι) θεωρείται, εκτός αν γίνεται αντίθετη δήλωση, ως ένδειξη ότι είναι τιµή 

που υπέδειξε ο κατασκευαστής ή ο παραγωγός· και 
(ιι) θεωρείται, εκτός αν γίνεται αντίθετη δήλωση, ως ένδειξη ότι είναι τιµή 

που υποδεικνύεται γενικά για λιανική προµήθεια στην περιοχή που 
προσφέρονται τα αγαθά·  

(γ) οτιδήποτε είναι πιθανόν να εκληφθεί ως ένδειξη για την ύπαρξη 
ενδεδειγµένης τιµής ή τιµής στην οποία επροσφέροντο προηγουµένως αγαθά, 
θεωρείται ως τέτοια ένδειξη· 

(δ) πρόσωπο που διαφηµίζει αγαθά ως διαθέσιµα για προµήθεια θεωρείται ότι 
προσφέρει αυτά για προµήθεια· και  

(ε) ως τιµή κόστους θεωρείται το ποσό που καταβάλλεται ή δαπανάται για ένα 
αγαθό κατά το στάδιο της παραγωγής ή κτήσης του. 

Απαγόρευση 
ανακριβών ή 
παραπλανητικών 
ενδείξεων 
για την τιµή  
αγαθών. 

10. Ουδέν πρόσωπο κατά τη διεξαγωγή εµπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλµατος 
παρέχει µε οποιοδήποτε τρόπο ανακριβή ένδειξη, άµεση ή έµµεση, ότι οποιαδήποτε 
αγαθά που προµηθεύει ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχει είναι του είδους που 
προµηθεύονται ή παρέχονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο. 

Απαγόρευση 
ανακριβών 
παραστάσεων. 

11.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων παντός ετέρου Νόµου, ουδέν πρόσωπο κατά τη 
διεξαγωγή εµπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλµατος —  

(α) κάµνει δήλωση που γνωρίζει ότι είναι ανακριβής· ή  
(β) κάµνει απερίσκεπτα ανακριβή δήλωση, για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 

θέµατα, δηλαδή — 
(ι) την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών, καταλυµάτων ή ευκολύνσεων 

κατά τη διεξαγωγή εµπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλµατος· 
(ιι) τη φύση οποιωνδήποτε υπηρεσιών, καταλυµάτων ή ευκολύνσεων που 

παρέχονται κατά τη διεξαγωγή εµπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλµατος· 
(ιιι) το χρόνο ή τον τόπο στον οποίο ή τα πρόσωπα από τα οποία παρέχονται 

τοιουτοτρόπως οποιεσδήποτε υπηρεσίες, καταλύµατα, ή ευκολύνσεις, 

Απαγόρευση 
ανακριβών ή 
παραπλανητικών 
δηλώσεων για 
υπηρεσίες. 
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καθώς και προσόντα και ιδιότητες των προσώπων αυτών 
(ιν) την απ’ οποιοδήποτε  πρόσωπο εξέταση, έγκριση ή αξιολόγηση 

οποιωνδήποτε υπηρεσιών, καταλυµάτων ή ευκολύνσεων παρεχοµένων 
τοιουτοτρόπως·  

(ν) την τοποθεσία ή τις ανέσεις οποιωνδήποτε καταλυµάτων που παρέχονται 
τοιουτοτρόπως· ή  

(νι) τους όρους πληρωµής και γενικά την τιµή οποιωνδήποτε υπηρεσιών, 
καταλυµάτων ή ευκολύνσεων που παρέχονται τοιουτοτρόπως.  

  (2)    Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου — 
(α) οτιδήποτε, ανεξάρτητα αν αυτό αποτελεί ή όχι δήλωση για οποιοδήποτε από τα 

θέµατα που καθορίζονται στο εδάφιο (1), το οποίο είναι πιθανόν να εκληφθεί 
ως τέτοια δήλωση αναφερόµενη σ’ οποιοδήποτε από τα θέµατα αυτά και η 
οποία ήθελε είναι ανακριβής, θεωρείται ως ανακριβής δήλωση για το θέµα 
αυτό· και 

(β) δήλωση που γίνεται αδιαφορώντας αν είναι αληθής ή ανακριβής θεωρείται ότι 
έγινε απερίσκεπτα, ανεξάρτητα αν το πρόσωπο που την έκαµε είχε ή όχι λόγους 
να πιστεύει ότι µπορούσε να είναι ανακριβής. 

  (3) Αναφορικά µε οποιεσδήποτε υπηρεσίες που αποτελούνται από ή περιλαµβάνουν 
την εφαρµογή κάποιας θεραπείας, ή διαδικασίας ή την εκτέλεση κάποιας 
επιδιόρθωσης, τα θέµατα που καθορίζονται στο εδάφιο (1) θεωρούνται ότι 
περιλαµβάνουν το αποτέλεσµα της θεραπείας, διαδικασίας ή επιδιόρθωσης. 
  (4) Στο άρθρο αυτό «ανακριβής» σηµαίνει ανακριβής σε βαθµό που εξ αντικειµένου 
µπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση. 

 

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

12.—(1) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (3) και των διατάξεων παντός ετέρου 
Νόµου, ουδέν πρόσωπο κατά τη διεξαγωγή εµπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλµατος — 

(α) εισάγει εντός της ∆ηµοκρατίας οποιαδήποτε αγαθά τα οποία, κατά τη στιγµή 
της εισαγωγής τους, δεν είναι επισηµασµένα ή συνοδευµένα µε εµφανή και 
σαφή ένδειξη της χώρας κατασκευής ή παραγωγής τους· 

(β) προµηθεύει ή προσφέρεται να προµηθεύσει εντός της ∆ηµοκρατίας 
οποιαδήποτε αγαθά τα οποία δεν είναι επισηµασµένα ή συνοδευµένα µε 
εµφανή και σαφή ένδειξη της χώρας κατασκευής ή παραγωγής τους· ή 

(γ) δηµοσιεύει οποιαδήποτε διαφήµιση µέσω της οποίας παρέχεται η 
δυνατότητα σε πρόσωπα να προµηθευθούν απ’ ευθείας αγαθά χωρίς 
προηγούµενη εξέταση τους, εκτός αν η διαφήµιση αυτή περιέχει σαφή 
ένδειξη της χώρας κατασκευής ή παραγωγής των εµπορευµάτων. 

  (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η χρησιµοποίηση ανακριβούς ένδειξης 
της χώρας κατασκευής ή παραγωγής των αγαθών θεωρείται ως έλλειψη τέτοιας 
ένδειξης. 

Ένδειξη της 
χώρας κατα 
σκευής κλπ. 
των αγαθών. 

13.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, τα αγαθά θα θεωρούνται ότι έχουν 
κατασκευαστεί ή παραχθεί στη χώρα όπου είχαν υποστεί την τελευταία επεξεργασία ή 
κατεργασία που οδήγησε σε ουσιαστική µεταβολή τους. 
  (2) Ο Υπουργός µπορεί, µε διάταγµα που θα δηµοσιευθεί στην επίσηµη εφηµερίδα 
της ∆ηµοκρατίας να καθορίσει — 

(α) αναφορικά µε οποιοδήποτε είδος αγαθών ποια επεξεργασία ή κατεργασία 
θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ότι οδηγεί ή όχι σε 
ουσιαστική µεταβολή· 

(β) αναφορικά µε οποιοδήποτε είδος αγαθών των οποίων διάφορα µέρη 
κατασκευάζονται ή παράγονται σε διάφορες χώρες ή αγαθών τα οποία 

Χώρα κατα- 
σκεύης ή 
παραγωγής. 
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συναρµολογούνται σε χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία 
κατασκευάζονται ή παράγονται τα µέρη αυτών, σε ποια από τις χώρες αυτές 
θεωρούνται ότι έχουν κατασκευαστεί ή παραχθεί αυτά για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόµου. 

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

14.—(1) Όταν ο Υπουργός κρίνει απαραίτητο ή σκόπιµο, προς το συµφέρον των 
προσώπων στα οποία προµηθεύονται οποιαδήποτε αγαθά, ότι αυτά πρέπει να 
επισηµαίνονται ή συνοδεύονται µε οποιαδήποτε πληροφορία (άσχετα αν αυτή 
ισοδυναµεί ή περιέχει εµπορική περιγραφή) ή οδηγία σχετική µε τα αγαθά, ο 
Υπουργός µπορεί, µε διάταγµα που θα δηµοσιευθεί στην επίσηµη εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, να επιβάλει απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι τα αγαθά έχουν επι-
σηµανθεί ή συνοδευθεί µε τον πιο πάνω τρόπο, και να ρυθµίσει ή απαγορεύσει την 
προµήθεια αγαθών για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις µπορούν 
να αφορούν στη µορφή και στον τρόπο µε τον οποίο δίδεται η πληροφορία ή η οδηγία. 
  (2) Όταν δυνάµει του παρόντος άρθρου, εκδόθηκε και είναι σε ισχύ διάταγµα 
αναφορικά µε αγαθά οποιασδήποτε περιγραφής, ουδέν πρόσωπο κατά τη διεξαγωγή 
εµπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλµατος προµηθεύει ή προσφέρεται να προµηθεύσει 
αγαθά της ίδιας περιγραφής κατά παράβαση του διατάγµατος. 
  (3) ∆ιάταγµα δυνάµει του παρόντος άρθρου µπορεί να περιέχει διαφορετική πρόνοια 
για διαφορετικές περιστάσεις και µπορεί, στην περίπτωση αγαθών που προµηθεύονται 
υπό περιστάσεις όπου η πληροφορία ή οδηγία που απαιτεί το διάταγµα δεν µπορεί να 
διαβιβασθεί παρά µόνο µετά την παράδοση, να απαιτεί όπως ολόκληρη ή µέρος αυτής 
εκτίθεται κοντά στα αγαθά. 

∆ιατάγµατα 
για υποχρεω- 
τική σήµανση 
αγαθών. 

15.—(1) Όταν ο Υπουργός κρίνει απαραίτητο ή σκόπιµο, προς το συµφέρον των 
προσώπων στα οποία πρόκειται να προµηθευθούν οποιαδήποτε αγαθά ή να 
παρασχεθούν οποιεσδήποτε υπηρεσίες, καταλύµατα ή ευκολύνσεις, ότι οποιαδήποτε 
µορφή διαφήµισης αυτών πρέπει να περιέχει ή να αναφέρει οποιαδήποτε πληροφορία 
(άσχετα αν αυτή περιέχει ή ισοδυναµεί µε εµπορική περιγραφή ή δήλωση αναφορικά 
µε οποιοδήποτε αχό τα θέµατα που καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 11) 
σχετική µε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, τα καταλύµατα ή τις ευκολύνσεις, ο Υπουργός 
µπορεί, µε διάταγµα που θα δηµοσιευθεί στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, 
να επιβάλει την υποχρεωτική συµπερίληψη της πληροφορίας αυτής ή των µέσων µε τα 
οποία αυτή µπορεί να εξασφαλισθεί, στις διαφηµίσεις του είδους εκείνου που ήθελε 
καθορισθεί στο διάταγµα. 
(2) ∆ιάταγµα δυνάµει του παρόντος άρθρου µπορεί να καθορίζει τον τύπο και τον 
τρόπο µε τον οποίο οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ή ένδειξη συµπεριλαµβάνεται σε 
διαφηµίσεις οποιουδήποτε  είδους και µπορεί να περιέχει διαφορετική πρόνοια για 
διαφορετικές περιστάσεις. 

(3) Όταν δυνάµει του παρόντος άρθρου εκδόθηκε και είναι σε ισχύ διάταγµα 
αναφορικά µε τη διαφήµιση οποιωνδήποτε αγαθών, υπηρεσιών, καταλυµάτων ή 
ευκολύνσεων, ουδέν πρόσωπο δηµοσιεύει κατά παράβαση του διατάγµατος διαφήµιση 
τέτοιων αγαθών, υπηρεσιών, καταλυµάτων ή ευκολύνσεων προµηθευοµένων ή 
παρεχοµένων κατά τη διεξαγωγή εµπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλµατος. 

 
 

Πληροφορίες 
που απαιτείται 
να περιέχονται 
στις 
διαφηµίσεις. 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

16.—(1) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να τηρήσει οποιαδήποτε από τις Αδικήµατα και 
ποινές. 
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διατάξεις:— 
(α) του άρθρου 3(Ι)· 
(β) του άρθρου 9(Ι)· 
(γ) του άρθρου 10· 
(δ) του άρθρου 11(1)· 
(ε) του άρθρου 12(1)·  
(στ) του άρθρου 14(2)· ή 
(ζ) του άρθρου 15(3), 

τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, διαπράττει αδίκηµα και υπόκειται, 
σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εφτακόσιες 
πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα 
µήνες, ή και στις δυο αυτές ποινές·σε περίπτωση όµως δεύτερης ή µεταγενέστερης 
καταδίκης, σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση για 
χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δυο έτη, ή και στις δυο αυτές ποινές. 

  (2) Επιπρόσθετα το εκδικάζον δικαστήριο έχει εξουσία να διατάξει την κατάσχεση 
των αγαθών ή των αντικειµένων µε τα οποία ή σε σχέση µε τα οποία έχει διαπραχθεί 
το αδίκηµα. 

17. Όταν αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου, το οποίο έχει διαπραχθεί από νοµικό 
πρόσωπο, αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί µε τη συγκατάθεση ή ανοχή, ή ότι 
οφείλεται σε αµέλεια, οποιουδήποτε διευθύνοντος συµβούλου, διευθυντή, γραµµατέα 
ή άλλου παρόµοιου αξιωµατούχου του νοµικού προσώπου, ή οποιουδήποτε προσώπου 
το οποίο εµφανιζόταν ότι ενεργεί µε οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο αυτό 
καθώς και το νοµικό πρόσωπο είναι ένοχο του αδικήµατος τούτου και σε περίπτωση 
καταδίκης του υπόκειται στις ποινές που προβλέπει ο παρών Νόµος για το 
συγκεκριµένο αδίκηµα. 

Ποινική  
ευθύνη 
αξιωµατούχων 
νοµικών 
προσώπων. 

18.—(1) Πρόσωπο το οποίο στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας παρακινεί ή βοηθά στην 
τέλεση στο έδαφος άλλης χώρας πράξης σχετικής µε αγαθά, η οποία αν ετελείτο στο 
έδαφος της ∆ηµοκρατίας θα συνιστούσε παράβαση του άρθρου 3, είναι ένοχος 
αδικήµατος εφόσον η σχετική ανακριβής εµπορική περιγραφή συνιστά ένδειξη, ή 
οτιδήποτε είναι πιθανόν να εκληφθεί ως ένδειξη, ότι τα αγαθά ή τµήµατα αυτών έχουν 
κατασκευασθεί, παραχθεί, επεξεργασθεί ή επισκευασθεί στη ∆ηµοκρατία. 

  (2) Πρόσωπο το οποίο ευρίσκεται ένοχο του αδικήµατος που προβλέπει το εδάφιο (1) 
υπόκειται στις ίδιες ποινές που προβλέπει το εδάφιο (1) του άρθρου 16. 

Συνεργοί 
σε αδικήµατα  
διαπραττόµενα  
στην αλλοδαπή. 

19. Όταν η διάπραξη απ’ οποιοδήποτε πρόσωπο ενός αδικήµατος που προβλέπει ο 
παρών Νόµος οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη ενός άλλου προσώπου, το άλλο αυτό 
πρόσωπο είναι ένοχος του αδικήµατος και µπορεί δυνάµει του παρόντος άρθρου να 
διωχθεί ποινικά και καταδικασθεί για το αδίκηµα ανεξάρτητα αν ασκήθηκε ή όχι 
ποινική δίωξη εναντίον του πρώτου αναφερόµενου προσώπου. 

Αδικήµατα 
λόγω υπαιτιιό- 
τητας άλλο  υ
προσώπου. 

20. Ποινική δίωξη για αδίκηµα που προβλέπει ο παρών Νόµος δεν µπορεί να χωρήσει 
µετά την πάροδο τριών ετών από τη διάπραξη του αδικήµατος ή ενός έτους από την 
ανακάλυψη του από την αρµόδια κατηγορούσα αρχή, οποιοδήποτε από αυτά ήθελε 
συµβεί νωρίτερα. 

Παραγραφή. 

 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΙΣ 

21.—(1) Σε ποινική διαδικασία για αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου αποτελεί Υπεράσπιση  
λάθους, ατυ- 
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υπεράσπιση για τον κατηγορούµενο αν αποδείξει — 

(α) ότι η διάπραξη του αδικήµατος οφειλόταν σε λάθος ή στο γεγονός ότι 
βασίσθηκε σε πληροφορίες που του παρασχέθηκαν, ή σε πράξη ή παράλειψη 
άλλου προσώπου, σε ατύχηµα ή άλλη αιτία πέρα από τον έλεγχο του· και  

(β) ότι έλαβε κάθε λογική προφύλαξη και άσκησε κάθε επιµέλεια για να 
αποφευχθεί η διάπραξη του αδικήµατος από τον ίδιο τον κατηγορούµενο ή 
από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που τελεί κάτω από τον έλεγχο του. 

  (2) Σε ποινική διαδικασία για αδίκηµα κατά παράβαση του εδαφίου (1)(β) του 
άρθρου 3 αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούµενο αν αποδείξει ότι δεν γνώριζε 
και δεν µπορούσε, καταβάλλοντος λογική επιµέλεια, να εξακριβώσει 

(α) ότι τα αγαθά δεν ανταποκρίνονται προς την περιγραφή· ή  
(β) ότι η περιγραφή είχε επιτεθεί στα αγαθά. 

χήµατος κλπ. 

22. Σε ποινική διαδικασία για οποιοδήποτε από τα αδικήµατα δυνάµει του παρόντος 
Νόµου το οποίο διαπράττεται µε τη δηµοσίευση διαφήµισης, αποτελεί υπεράσπιση για 
τον κατηγορούµενο αν αποδείξει ότι είναι πρόσωπο που κατ’ επάγγελµα δηµοσιεύει ή 
διευθετεί τη δηµοσίευση διαφηµίσεων και ότι παρέλαβε τη διαφήµιση για δηµοσίευση 
µέσα στα πλαίσια της συνήθους άσκησης του επαγγέλµατος του και ότι δε γνώριζε και 
ούτε είχε λόγο να υποπτεύεται ότι η δηµοσίευση της θα συνιστούσε αδίκηµα κατά τον 
παρόντα Νόµο. 

Καλόπιστη 
δηµοσίευση 
διαφήµισης. 

23. Σε ποινική διαδικασία για αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου αποτελεί 
υπεράσπιση για τον κατηγορούµενο αν αποδείξει ότι κατά τη διάπραξη του 
αδικήµατος — 

(α)   τελούσε σε υπαλληλική σχέση προς εργοδότη και  

(β)  ενήργησε καλόπιστα υπακούοντας σε νόµιµες οδηγίες ή εντολές του εν λόγω 
εργοδότη. 

Καλόπιστη 
ενέργεια 
ή 
πράξη 
υπαλλήλου. 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

24. Ο Υπουργός µπορεί, µε γνωστοποίηση του δηµοσιευόµενη στην επίσηµη 
εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα για 
να ενεργούν ως εξουσιοδοτηµένοι λειτουργοί στην εφαρµογή του παρόντος Νόµου 
και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων διαταγµάτων ή Κανονισµών. 

Εξουσιοδότηση 

λειτουργών. 

25.  Ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός έχει εξουσία να προβαίνει σε αγορές αγαθών 
και να εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών, καταλυµάτων ή ευκολύνσεων ως ήθελε 
κρίνει σκόπιµο για τη διαπίστωση κατά πόσο παραβιάζονται ή όχι οι διατάξεις του 
παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων διαταγµάτων ή Κανονισµών. 

Εξουσία για  
διενέργεια 
δοκιµαστικών 
αγορών κλπ. 

26.—(1) Ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός έχει εξουσία, κατά οποιαδήποτε εύλογη 
ώρα και επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητας του, εφόσο του ζητηθεί, να 
προβεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες, δηλαδή — 

(α) για σκοπούς διαπίστωσης κατά πόσο έχει διαπραχθεί ή όχι αδίκηµα δυνάµει 
του παρόντος Νόµου, να εισέρχεται σ’ οποιαδήποτε υποστατικά και να 
επιθεωρεί οποιαδήποτε αγαθά ή χώρους στους οποίους παρέχονται 
υπηρεσίες, καταλύµατα ή ευκολύνσεις· 

(β) αν έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι έχει διαπραχθεί αδίκηµα δυνάµει του 
παρόντος Νόµου, για σκοπούς διαπίστωσης τέτοιου αδικήµατος, να ζητήσει 
από οποιοδήποτε πρόσωπο που διεξάγει εµπόριο, επιχείρηση ή επάγγελµα, ή 

Εξουσία εισόδου 
σε υποστατικά, 
επιθεώρησης 
και κατάσχεσης 
αγαθών ή 
εγγράφων. 
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που εργοδοτείται σε σχέση µε εµπόριο, επιχείρηση η επάγγελµα, να 
παρουσιάσει οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα που αφορούν το εµπόριο, την 
επιχείρηση ή το επάγγελµα και να πάρει αντίγραφα του βιβλίου ή του 
εγγράφου αυτού ή οποιασδήποτε καταχώρησης σ’ αυτά· 

(γ) αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει διαπραχθεί αδίκηµα δυνάµει του 
παρόντος Νόµου, να κατάσχει και κατακρατήσει οποιαδήποτε αγαθά προς το 
σκοπό διαπίστωσης, κατόπιν δοκιµών ή άλλως πως, κατά πόσο έχει 
διαπραχθεί το αδίκηµα· 

(δ) να κατάσχει και κατακρατήσει οποιαδήποτε αγαθά και έγγραφα τα οποία 
έχει λόγο να πιστεύει ότι µπορεί να χρειασθούν για αποδεικτικούς σκοπούς 
σε ποινική διαδικασία για αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου· 

(ε) προς το σκοπό άσκησης των δυνάµει του παρόντος εδαφίου εξουσιών του 
για κατάσχεση αγαθών, αλλά, µόνο αν και στο βαθµό που είναι εύλογα 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της προσήκουσας τήρησης των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων διαταγµάτων και 
Κανονισµών, να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει εξουσία να 
πράξει τούτο, να διαρρήξει οποιοδήποτε εµπορευµατοκιβώτιο ή να ανοίξει 
οποιαδήποτε µηχανή αυτόµατης πώλησης και, αν το πρόσωπο αυτό δε 
συµµορφωθεί µε την απαίτηση αυτή, να προβεί ο ίδιος στην ενέργεια αυτή. 

  (2) Εξουσιοδοτηµένος λειτουργός που κατάσχει αγαθά ή έγγραφα κατά την άσκηση 
των εξουσιών του δυνάµει του παρόντος άρθρου, οφείλει να πληροφορεί σχετικά το 
πρόσωπο από το οποίο αυτά κατασχέθηκαν ή, στην περίπτωση αγαθών που 
κατάσχονται από µηχανή αυτόµατης πώλησης, το πρόσωπο του οποίου το όνοµα και 
η διεύθυνση αναγράφεται πάνω στη µηχανή ως ιδιοκτήτης ή αν δεν αναγράφεται 
όνοµα και διεύθυνση, τον κάτοχο των υποστατικών στα οποία ευρίσκεται η µηχανή 
ή στα οποία αυτή είναι προσαρτηµένη. 

   (3) Τηρουµένων κατά τα λοιπά των σχετικών για την έκδοση και εκτέλεση 
δικαστικών ενταλµάτων έρευνας διατάξεων της Ποινικής ∆ικονοµίας, επαρχιακός 
δικαστής µε βάση ένορκη καταγγελία — 

(α) αφού ικανοποιηθεί ότι υπάρχει βάσιµος λόγος να πιστεύει —  
(ι) ότι οποιαδήποτε αγαθά,  βιβλία ή έγγραφα, τα οποία εξουσιοδοτηµένος 

λειτουργός έχει εξουσία δυνάµει του παρόντος άρθρου να επιθεωρηθεί, 
βρίσκονται σε οποιαδήποτε υποστατικά και ότι η επιθεώρηση τους είναι 
πιθανόν να αποκαλύψει αποδεικτικά στοιχεία για τη διάπραξη 
αδικήµατος δυνάµει του παρόντος Νόµου· ή  

(ιι) ότι έχει διαπραχθεί ή είναι εν τω πράττεσθαι ή πρόκειται να διαπραχθεί 
αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου σε οποιαδήποτε υποστατικά· και  

(β) αφού ικανοποιηθεί επίσης — 
(ι) ότι η είσοδος στα υποστατικά έχει εµποδισθεί ή είναι πιθανόν να 

εµποδισθεί· ή 
(ιι) ότι τα υποστατικά είναι κενά κατοχής ή ότι ο κάτοχος αυτών λείπει 

προσωρινά και ότι θα µαταιωνόταν ο σκοπός της εισόδου αν αναµένετο 
η επιστροφή του, 

µπορεί να εκδώσει δικαστικό ένταλµα που να επιτρέπει στον εξουσιοδοτηµένο 
λειτουργό να εισέλθει στα υποστατικά, ασκώντας και βία αν παραστεί ανάγκη. 
  (4) Εξουσιοδοτηµένος λειτουργός που εισέρχεται σε υποστατικά δυνάµει του 
παρόντος άρθρου µπορεί να έχει µαζί του και άλλα πρόσωπα ή εξοπλισµό που αυτός 
θέλει θεωρήσει απαραίτητα όταν εγκαταλείπει τα υποστατικά στα οποία έχει 
εισέλθει µε ένταλµα δυνάµει του προηγούµενου εδαφίου, ο εξουσιοδοτηµένος 
λειτουργός οφείλει, αν τα υποστατικά είναι κενά κατοχής ή αν ο κάτοχος αυτών 

Κεφ. 155 
93 του 1972 
2 του 1975 
12 του 1975 
41 του 1978 
44 του 1983 
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λείπει προσωρινά, να τα εγκαταλείψει σε όποια ασφαλή κατάσταση τα βρήκε από 
την άποψη της έξωθεν παραβίασης τους. 

  (5) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο αποκαλύψει σε άλλο πρόσωπο — 

(α) οποιαδήποτε πληροφορία την οποία απέκτησε σε υποστατικά στα οποία 
εισήλθε δυνάµει του παρόντος άρθρου και η οποία αφορά σε 
κατασκευαστική διαδικασία ή εµπορικό µυστικό ή 

(β) οποιαδήποτε πληροφορία την οποία απέκτησε κατ’ εφαρµογή του 
παρόντος Νόµου, διαπράττει αδίκηµα, εκτός αν η αποκάλυψη έγινε κατά ή 
για την εκπλήρωση από τον ίδιο ή απ" οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
καθηκόντων δυνάµει του παρόντος Νόµου, και υπόκειται, σε περίπτωση 
καταδίκης του, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα 
µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εφτακόσιες πενήντα 
λίρες, ή και στις δυο αυτές ποινές. 

  (6) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δεν είναι δεόντως εξουσιοδοτηµένος 
λειτουργός, παριστάνει ότι ενεργεί µε τέτοια ιδιότητα δυνάµει του παρόντος άρθρου, 
διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δυο έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
χίλιες λίρες, ή και στις δυο αυτές ποινές. 

  (7) Καµιά διάταξη του παρόντος άρθρου δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι υποχρεώνει 
οποιοδήποτε δικηγόρο να παρουσιάσει έγγραφο που περιέχει προνοµιούχα 
ανακοίνωση που έγινε από ή προς αυτόν υπό την ιδιότητα του αυτή ή ότι 
εξουσιοδοτεί την κατάσχεση τέτοιου εγγράφου που βρίσκεται στην κατοχή 
δικηγόρου. 

27.—(1)   Πρόσωπο το οποίο — 
(α) εσκεµµένα παρακωλύει εξουσιοδοτηµένο λειτουργό από του να ενεργήσει 

σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο· ή  
(β) εσκεµµένα παραλείπει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απαίτηση που του 

επιβάλλει δικαιωµατικά ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δυνάµει του άρθρου 
26· ή 

(γ) xωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον πιο πάνω λειτουργό 
οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα θέλει ζητήσει ο 
λειτουργός προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων του δυνάµει του 
παρόντος Νόµου, 

διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει 
τις τριακόσιες λίρες, ή και στις δυο αυτές ποινές. 

  (2) Πρόσωπο το οποίο, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία από τις αναφερόµενες 
στο εδάφιο (1),  προβαίνει εν γνώσει του σε ανακριβή δήλωση, διαπράττει αδίκηµα 
και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
εφτακόσιες πενήντα λίρες, ή και στις δυο αυτές ποινές. 

  (3) Καµιά διάταξη του παρόντος άρθρου δεν µπορεί να ερµηνευθεί ότι επιβάλλει σε 
πρόσωπο την υποχρέωση να απαντήσει σ’ οποιαδήποτε ερώτηση ή να δώσει 
οποιαδήποτε πληροφορία µε την οποία θα µπορούσε να αυτοενοχοποιηθεί. 

Παρακώληση 
εξουσιοδοτηµένου 
λειτουργού. 

28. Όταν αγαθά που κατάσχονται ή αγοράζονται από εξουσιοδοτηµένο λειτουργό 
σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο υποβάλλονται σε δοκιµή, τότε — 

(α) στην περίπτωση κατάσχεσης των αγαθών, ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός 

Γνωστοποίηση 
δοκιµής και 
πρόθεσης για  
ποινική δίωξη. 
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οφείλει να πληροφορήσει το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 26(2) για 
το αποτέλεσµα της δοκιµής το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει 
µέσα σε δέκα ηµέρες από την ηµέρα κατάσχεσης των αγαθών · 

(β) στην περίπτωση αγοράς των αγαθών αν η δοκιµή οδηγεί στην ποινική δίωξη 
για αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου, ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός 
οφείλει να πληροφορήσει το πρόσωπο από το οποίο αγοράσθηκαν τα 
εµπορεύµατα, ή σε περίπτωση αγοράς αυτών από µηχανή αυτόµατης 
πώλησης, το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 26(2) για το αποτέλεσµα 
της δοκιµής· 

και οφείλει επίσης, όταν ως αποτέλεσµα της δοκιµής ασκείται ποινική δίωξη 
εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου, να 
επιτρέψει στο πρόσωπο τούτο να υποβάλει τα αγαθά σε δοκιµή για λογαριασµό του, 
εφόσο τούτο είναι εύλογα πρακτικό. 

29.—(1) Όταν ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός, ασκώντας τις εξουσίες του δυνάµει 
του άρθρου 26 κατάσχει και κατακρατήσει οποιαδήποτε αγαθά και ο ιδιοκτήτης 
αυτών υφίσταται ζηµιά από την ενέργεια αυτή ή από το γεγονός ότι τα αγαθά κατά 
τη διάρκεια της κατακράτησης χάθηκαν, βλάφθηκαν ή χειροτέρευσαν, ο ιδιοκτήτης 
αυτών δικαιούται, εκτός αν καταδικαστεί για αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου 
αναφορικά µε τα αγαθά, σε αποζηµίωση για τη ζηµία την οποία υπέστη. 

  (2) Κάθε αµφισβητούµενο ζήτηµα αναφορικά µε το δικαίωµα ή το ποσό της 
πληρωτέας δυνάµει του παρόντος άρθρου αποζηµίωσης κρίνεται από το αρµόδιο 
δικαστήριο. 

Αποζηµίωση 
για ζηµιές 
κλπ. Αγαθών 
που κατάσχονται 
δυνάµει του 
άρθρου 26.  

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

30.—(1) Αγαθά στα οποία έχει επιτεθεί εκτός της ∆ηµοκρατίας οποιαδήποτε 
ανακριβής εµπορική περιγραφή απαγορεύεται να εισαχθούν εντός της ∆ηµοκρατίας, 
εκτός αν αυτά εισάγονται για ιδιωτική ή οικιακή χρήση του προσώπου που τα 
εισάγει. 
  (2) Όταν αγαθά των οποίων η εισαγωγή απαγορεύεται δυνάµει του εδαφίου (1) ή 
του εδαφίου  1(α) του άρθρου  12 εισαχθούν εντός της ∆ηµοκρατίας, αυτά 
υπόκεινται, τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (6), σε κατάσχεση και δήµευση 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως 
Νόµου. 

Απαγόρευση 
Εισαγωγής. 
 
 
 
 
 
82 του 1967 
57 του 1969 
4 του 1971 
45 του 1973 
12 του 1977. 

  (3)  Όταν η εµπορική περιγραφή που έχει επιτεθεί εκτός της ∆ηµοκρατίας σε αγαθά 
αφορά η εκλαµβάνεται ότι αφορά στο όνοµα οποιουδήποτε κατασκευαστή, 
προµηθευτή ή εµπόρου ή σ’ οποιοδήποτε εµπορικό σήµα και ο ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Τελωνείων, κατόπιν παραστάσεων που γίνονται προς αυτόν απ’ 
οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο, ικανοποιείται ότι η χρήση του ονόµατος ή 
του εµπορικού σήµατος είναι ανακριβής, οποιοσδήποτε τελωνειακός λειτουργός 
µπορεί να ζητήσει από τον εισαγωγέα των εµπορευµάτων, ή τον πράκτορα αυτού, να 
παρουσιάσει οποιαδήποτε στην κατοχή του έγγραφα σχετικά µε τα αγαθά και να 
δώσει πληροφορίες για το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου που έχει 
αποστείλει στη ∆ηµοκρατία τα αγαθά, καθώς και του προσώπου προς το οποίο έχουν 
αποσταλεί στη ∆ηµοκρατία τα αγαθά. 

  (4) Ο εισαγωγέας ή ο πράκτορας αυτού ο οποίος παραλείπει, εντός δεκατεσσάρων 
ηµερών από της υποβολής του αιτήµατος, να συµµορφωθεί προς απαίτηση 
τελωνειακού  λειτουργού γενοµένη  δυνάµει  του εδαφίου (3), διαπράττει αδίκηµα 
και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες 
λίρες ή και τις δυο αυτές ποινές. 
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  (5) Πληροφορίες που λαµβάνονται από τον εισαγωγέα των αγαθών ή τον πράκτορα 
του δυνάµει του εδαφίου (3) ή απ’ οποιαδήποτε άλλη πηγή, µπορούν να 
γνωστοποιούνται από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Τελωνείων σ’ οποιοδήποτε 
πρόσωπο του οποίου το όνοµα ή το εµπορικό σήµα φέρεται ότι χρησιµοποιήθηκε ή 
παραβιάσθηκε. 

  (6) Όταν η εισαγωγή οποιωνδήποτε αγαθών εντός της ∆ηµοκρατίας απαγορεύεται 
δυνάµει του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός, αφού — 

(α) λάβει από τον εισαγωγέα αυτών απόδειξη της χώρας κατασκευής ή 
παραγωγής των αγαθών και 

(β) ικανοποιηθεί ότι τα αγαθά µπορούν να επισηµανθούν κατά τρόπο ώστε να 
συνάδουν µε τις απαιτήσεις του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού 
εκδιδόµενων διαταγµάτων ή κανονισµών, 

µπορεί, µέσα στο χρονικό διάστηµα που θα ορίσει, να επιτρέψει στον εισαγωγέα των 
αγαθών να τα επισηµάνει κατά τρόπο ώστε να συνάδουν προς τις απαιτήσεις αυτές, 
οπότε και θα µπορούν αυτά να εισαχθούν εντός της ∆ηµοκρατίας. 

31.—(1) Οποιοδήποτε τιµολόγιο ή άλλο έγγραφο το οποίο έχει υποβάλει ή 
χρησιµοποιήσει ο εισαγωγέας ή άλλο πρόσωπο για την εισαγωγή αγαθών σε σχέση 
µε τα οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη για αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου, 
µπορεί να προσάγεται ως µαρτυρική απόδειξη σ’ οποιαδήποτε ποινική διαδικασία 
χωρίς να καλείται το πρόσωπο που έχει καταρτίσει ή υπογράψει αυτό. 

(2) Όταν, σ’ οποιαδήποτε ποινική δίωξη για αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου, 
η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του εγγεγραµµένου χρήστη εµπορικού σήµατος 
τίθεται ως επίδικο ζήτηµα, το βάρος απόδειξης της συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη ή 
του εγγεγραµµένου χρήστη φέρει ο κατηγορούµενος. 

Κανόνες ως 
προς την  
απόδειξη. 

32.—(1) Το γεγονός ότι εµπορική περιγραφή αποτελεί εµπορικό σήµα, ή µέρος 
εµπορικού σήµατος, ως τούτο ορίζεται στον περί Εµπορικών Σηµάτων Νόµο, δεν 
την εµποδίζει όταν επιτεθεί σε αγαθά από του να είναι ανακριβής εµπορική 
περιγραφή, εκτός αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, δηλαδή — 

(α) ότι αυτή θα µπορούσε να έχει επιτεθεί νόµιµα στα αγαθά αν δεν είχε τεθεί σε 
ισχύ ο παρών Νόµος· και 

(β) ότι κατά την ηµέρα έναρξης ισχύος του παρόντος Νόµου το εµπορικό σήµα 
είτε είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του περί Εµπορικών Σηµάτων Νόµου είτε 
χρησιµοποιείται προς ένδειξη εµπορικής σχέσης µεταξύ των εµπορευµάτων 
αυτών και του ιδιοκτήτη του εµπορικού σήµατος· και 

(γ) ότι το εµπορικό σήµα, µε τον τρόπο που έχει επιτεθεί, χρησιµοποιείται προς 
ένδειξη της εν λόγω σχέσης µεταξύ των αγαθών και του ιδιοκτήτη του 
εµπορικού σήµατος ή του προσώπου που είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του 
άρθρου 29 του περί Εµπορικών Σηµάτων Νόµου ως εγγεγραµµένος χρήστης 
του εµπορικού σήµατος· και 

(δ) ότι το πρόσωπο που είναι ο ιδιοκτήτης του εµπορικού σήµατος είναι το ίδιο 
πρόσωπο, ή ο νόµιµος διάδοχος αυτού, που ήταν ιδιοκτήτης κατά την ηµέρα 
έναρξης ισχύος του παρόντος Νόµου. 

Εµπορικά 
σήµατα που  
περιέχουν 
εµπορικές 
περιγραφές. 
Κεφ. 268 
63 του 1962 
69 του 1971. 

33. Η σύµβαση για την προµήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, καταλυµάτων ή 
ευκολύνσεων δεν καθίσταται άκυρη ή ανίσχυρη εξαναγκασµού για µόνο το λόγο ότι 
παραβιάζεται οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόµου. 

∆ιαφύλαξη 
συµβατικών 
υποχρεώσεων. 

34.—(1) Ο παρών Νόµος δεν απαλλάσσει πρόσωπο από οποιαδήποτε αγωγή ή άλλη 
δικαστική διαδικασία που θα µπορούσε να κινηθεί εναντίον αυτού, αν δεν υπήρχαν 

Επιφυλάξεις. 
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οι διατάξεις του παρόντος Νόµου. 

  (2) Καµιά διάταξη του παρόντος Νόµου δεν παρέχει δικαίωµα σ’ οποιοδήποτε 
πρόσωπο να αρνηθεί να προβεί σε πλήρη αποκάλυψη ή να απαντήσει σ’ 
οποιαδήποτε ερώτηση ή ερωτηµατολόγιο στα πλαίσια οποιασδήποτε αγωγής, αλλά η 
αποκάλυψη ή απάντηση αυτή σε καµιά περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή ως 
µαρτυρική απόδειξη εναντίον αυτού στα πλαίσια οποιασδήποτε ποινικής δίωξης για 
αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου. 

35.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισµούς για την 
καλύτερη εφαρµογή γενικά των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 

  (2) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Άρθρου πρέπει να 
κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν εντός τριάκοντα ηµερών από την 
κατάθεση αυτή η Βουλή µε απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει αυτούς 
ολικώς η µερικώς, τότε αυτοί αµέσως µετά την πάροδον της πιο πάνω προθεσµίας 
δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και τίθενται σε ισχύ, 
εφόσον δεν ορίζεται άλλως σ’ αυτούς, από την ηµέρα της δηµοσίευσης τους. Σε 
περίπτωση τροποποίησης τους ολικώς ή µερικώς από τη Βουλή, αυτοί θα 
δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας όπως έχουν τροποποιηθεί 
και θα τίθενται σε ισχύ, αν δεν ορίζεται άλλως σ’ αυτούς, από την ηµέρα της 
δηµοσίευσης τους. 

Κανονισµοί. 

36.—(1) Η ισχύς του παρόντος Νόµου αρχίζει από ηµεροµηνία που καθορίζει το 
Υπουργικό Συµβούλιο µε γνωστοποίηση του που δηµοσιεύεται στην επίσηµη 
εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, 

Έναρξη 
ισχύος και 
καταργήσεις. 

(2) Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόµου καταργείται ο περί 
Σηµάτων Εµπορευµάτων Νόµος. 

Κεφ.265. 

 
ΕΕ. Παρ.Ι 
Αρ. 2205, 6.2.1987 
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