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Οι περί της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων 
(Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό 
Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26 του περί της Νομικής Προστασίας 
των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων Νόμου του 2002, αφού κατατέθηκαν 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέ
σεως στη Βουλή των Αντυπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδό
τηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 

Κανονισμοί, δυνάμει, του άρθρου 26 
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό 4(ΐ) του 2002. 

από το άρθρο 26 του περί της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών Σχε
δίων και Υποδειγμάτων Νόμου του 2002, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονι
σμούς. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Νομικής Προ Συνοπτικός 
στασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων (Τέλη και Δικαιώματα) τιτλ°ζ· 
Κανονισμοί του 2002. 

2. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όροι και έννοιες που χρησιμοποιούνται Ερμηνεία, 
στους Κανονισμούς αυτούς, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον περί 
της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων Νόμο 
του 2002 . 

«Νόμος» σημαίνει τον περί της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών 
Σχεδίων και Υποδειγμάτων Νόμο του 2002. 
3. Τα τέλη που καθορίζονται στον Πίνακα θα πληρώνονται για σκοπούς Τέλτΐ· 

καταχώρησης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος, της πρώτης πενταετούς ινακα,=· 
προστασίας και άλλων πενταετών περιόδων προστασίας, δημοσιεύσεως και 
αναβολής δημοσιεύσεως και για πιστοποιημένα αντίγραφα δυνάμει του Νόμου. 
Αυτά τα τέλη θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να πληρώνονται αμέσως πριν ή 
κατά το χρόνο της πράξης αναφορικά με την οποία θα πρέπει να πληρωθούν ή 
κατά το χρόνο στον οποίο αυτά οφείλονται. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Κανονισμός 3) 

Θέμα ή Διαδικασία Ποσό 
£ 

1. Τέλος καταχωρήσεως βιομηχανικού σχεδίου και 
υποδείγματος 50 

2. Τέλη ανανέωσης βιομηχανικών σχεδίων και 
υποδειγμάτων: 

Τέλος πρώτης πενταετούς προστασίας .. 
Τέλος δεύτερης πενταετούς προστασίας 
Τέλος τρίτης πενταετούς προστασίας .... 
Τέλος τέταρτης πενταετούς προστασίας 
Τέλος πέμπτης πενταετούς προστασίας 

30 
50 
80 

100 
150 
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Θέμα ή Διαδικασία Ποσό 
£ 

3. Τέλος δημοσιεύσεως αιτήσεως βιομηχανικού 
σχεδίου και υποδείγματος στην Επίσημη Εφη
μερίδα 40 

4. Τέλος αναβολής δημοσιεύσεως βιομηχανικού 
σχεδίου και υποδείγματος 25 

5. Τέλος πιστοποιημένου αντιγράφου της αιτή
σεως της περιγραφής των βιομηχανικών σχε
δίων ή υποδειγμάτων και κάθε άλλου σχετικού 
στοιχείου 10 

6. Τέλος πιστοποιημένου αντιγράφου πιστοποιη
τικού καταχωρήσεως βιομηχανικού σχεδίου και 
υποδείγματος 10. 


