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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ϋπ Άρ. 1397 της 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί τοϋ Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) 
Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 63 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1976 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί του Δικαιώματος Συνοπτικός 
Πνευματικής 'Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1977 και θα τίτλος, 
άναγινώσκηται όμου μετά του περί του Δικαιώματος Πνευματικής 
'Ιδιοκτησίας Νόμου του 1976 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς ό 59τοΰΐ976 
«δασικός νόμος») και ό δασικός νόμος κα! ό παρών Νόμος θα ανα
φέρονται όμου ώς οι περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτη
σίας Νόμοι του 1976 και 1977. 

2. Τό άρθρον 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τρσποποίησις 
(α) Δια τής αριθμήσεως του υφισταμένου μέρους αύτοΟ ώς τοοβοκηκοο 

εδαφίου (1)" και νόμου. 
(β) δια τής προσθήκης του ακολούθου εδαφίου— 

«(2) "Ανευ δλάδης ή επηρεασμού τής γενικότητος του 
εδαφίου (1) Κανονισμοί εκδιδόμενοι ύπό τοΰ Υπουρ
γικού Συμβουλίου βάσει του παρόντος άρθρου δύνανται 
να προδλέψωσι περί επεκτάσεως των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου έν σχέσει προς τίνα ή άπαντα τά έν 
τω έδαφίω (1) τοΟ άρθρου 3 αναφερόμενα €ργα υπό— 

(α) ατόμων άτινα είναι πολΐται ή £χουσι τήν συνήθη 
αυτών διαμονήν έν' 

(β) νομικών προσώπων ίδρυθέντων έν ή συμφώνως 
προς τό ισχύον δίκαιον έν 

(γ) έργων, έτερων ή ηχογραφήσεων ή εκπομπών τό 
πρώτον δημοσιευθέντων έν' 
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(δ) αρχιτεκτονικών έργων έγερθέντων έν, ή έτερων 
καλλιτεχνικών έργων ένσωματωθέντων έν τινι 
κτιρίω έν' 

(ε) ηχογραφήσεων γενομένων έν, 
χώρα ή οποία είναι συμβαλλόμενον μέρος εις συν
θήκη ν της όποιας ή Δημοκρατία είναι επίσης συμβαλ
λόμενον μέρος και εις την οποίαν υφίσταται πρόνοια 
δια προστασίαν πνευματικής Ιδιοκτησίας έπι Ιργων 
προστατευομένων υπό τοΟ παρόντος Νόμου.». 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


