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Ο περί Ελάτιζηοσ Εγγσημένοσ Ειζοδήμαηος και Γενικόηερα περί Κοινωνικών Παροτών (Τροποποιηηικός) 
(Αρ. 3) Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας 
ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος. 

 

Αξηζκφο 195(Ι) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΔΛΑΥΙΣΟΤ ΔΓΓΤΗΜΔΝΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 
ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΟΣΔΡΑ ΠΔΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2014 

                                   Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
109(Ι) ηνπ 2014 
135(Ι) ηνπ 2014 
173(Ι) ηνπ 2014. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθφηεξα 

πεξί Κνηλσληθψλ Παξνρψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 3) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο 
πεξί Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθφηεξα πεξί Κνηλσληθψλ Παξνρψλ Νφκνπο ηνπ 
2014 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο 
ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθφηεξα πεξί Κνηλσληθψλ 
Παξνρψλ Νφκνη ηνπ 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2.  Σν άξζξν 8 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην εδάθην (2) 

απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ: 

 «(3) (α) ηελ πεξίπησζε δηθαηνχρνπ, ν νπνίνο ππέβαιε αίηεζε γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 
εηζνδήκαηνο- 

  (i) κέρξη ηελ 31
ε
 Απγνχζηνπ 2014, ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ 1

ε
 

Οθησβξίνπ 2014, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έρεη θαηαζηεί δηθαηνχρνο 
είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο 1

εο 
Οθησβξίνπ 2014· 

   
 (ii) κέρξη ηελ 30

ή
 επηεκβξίνπ 2014, ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ 1

ε
 

Ννεκβξίνπ 2014, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έρεη θαηαζηεί δηθαηνχρνο 
είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο 1

εο
 Ννεκβξίνπ 2014· 
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    (β) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (i) θαη (ii) ηεο παξαγξάθνπ (α) αλσηέξσ, ην 
ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα θαηαβάιιεηαη ζε δηθαηνχρν απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ δεχηεξνπ κήλα 
πνπ έπεηαη εθάζηνπ κήλα θαηά ηνλ νπνίν ππέβαιε αίηεζε γηα ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα, 
αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρεη θαηαζηεί δηθαηνχρνο ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο πξψηεο εκέξαο ηνπ 
δεχηεξνπ κήλα πνπ έπεηαη εθάζηνπ κήλα θαηά ηνλ νπνίν ππέβαιε αίηεζε γηα παξνρή ειάρηζηνπ 
εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο: 

     Ννείηαη φηη, νη πην πάλσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ππνβνιή ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ή ησλ επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη κε βάζε ηε 
λνκνζεζία, ππνβάιινληαη απφ ηνλ αηηεηή εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δεηνχληαη:  

     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, νη πην πάλσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αηηεηήο 
ήηαλ δηθαηνχρνο γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία θαηαβάιιεηαη ην ειάρηζην εγγπεκέλν 
εηζφδεκα.». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 16 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

3. Σν άξζξν 16 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ 

εδαθίνπ (1) απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν: 

 «(β) ην ελνίθην θαηαβάιιεηαη εθφζνλ ηζρχεη έγθπξε ζχκβαζε ελνηθίαζεο·». 
  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 17 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

4. Σν άξζξν 17 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ 

εδαθίνπ (1) απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν: 

  «(ε) ην επίδνκα θαηαβάιιεηαη εθφζνλ ππάξρεη ζε ηζρχ έγθπξε ζπκθσλία ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ·». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 196(Ι)/2014 
Αρ. 4481, 19.12.2014                               

Ο περί ηοσ Δικαιώμαηος Πνεσμαηικής Ιδιοκηηζίας και Σσγγενικών Δικαιωμάηων (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 
2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 
ηοσ Σσνηάγμαηος. 

Αξηζκφο 196(Ι) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ  ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ 

ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΚΑΙ ΤΓΓΔΝΙΚΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1976 ΔΩ 2012 

 
Πξννίκην. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 265, 
11.10.2011, ζ.1.  
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: 
L 167, 22.6.2001, 
ζ.10.    

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2011/77/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο επηεκβξίνπ 2011, γηα ηξνπνπνίεζε ηεο 
νδεγίαο 2006/116/ΔΚ γηα ηε δηάξθεηα πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 
νξηζκέλσλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ», θαη 
 
γηα ζθνπνχο νξζφηεξεο ελαξκφληζεο κε ην Άξζξν 5 παξάγξαθν 2 ζεκείν γ) ηεο πξάμεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2001/29/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 22αο Μαΐνπ 2001 γηα ηελ ελαξκφληζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ 
δεκηνπξγνχ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο», 

     Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

59 ηνπ 1976 
63 ηνπ 1977 

18(Ι) ηνπ 1993 
54(Ι) ηνπ 1999 
12(Ι) ηνπ 2001 

128(Ι) ηνπ 2002 
128(Ι) ηνπ 2004 
123(Ι) ηνπ 2006 
181(Ι) ηνπ 2007 

207(Ι) ηνπ 2012. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηνπ Γηθαηψκαηνο Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο θαη 
πγγεληθψλ Γηθαησκάησλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί 
Γηθαηψκαηνο Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο θαη πγγεληθψλ Γηθαησκάησλ Νφκνπο ηνπ 1976 έσο 2012 
(πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα 
αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ηνπ Γηθαηψκαηνο Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο θαη πγγεληθψλ Γηθαησκάησλ 
Νφκνη ηνπ 1976 κέρξη 2014. 
 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 5  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2. Σν άξζξν 5 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (5) 
απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ: 
 

 «Πίλαθαο. 
196(Ι) ηνπ 2014. 

(6) Σα ζηνηρεία (iii) θαη (vii) ηνπ Πίλαθα, σο είραλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 
ηζρχνο ηνπ πεξί ηνπ Γηθαηψκαηνο Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο θαη πγγεληθψλ 
Γηθαησκάησλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2014, εθαξκφδνληαη- 
 
(α) γηα ηηο πιηθέο ελζσκαηψζεηο ησλ εξκελεηψλ ή εθηειέζεσλ θαη γηα ηηο 
ερνγξαθήζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εξκελεπηήο ή ν εθηειεζηήο θαιιηηέρλεο θαη ν 
παξαγσγφο ερνγξαθήζεσλ πξνζηαηεχνληαη αθφκα, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 
απηψλ σο είραλ πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί ηνπ 
Γηθαηψκαηνο Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο θαη πγγεληθψλ Γηθαησκάησλ 
(Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2014,  
 
(β) γηα ηηο πιηθέο ελζσκαηψζεηο ησλ εξκελεηψλ ή εθηειέζεσλ θαη ηηο 
ερνγξαθήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ 1

ε
 Ννεκβξίνπ 2013.». 

 
Σξνπνπνίεζε 
 ηνπ άξζξνπ 7 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

3. Σν άξζξν 7 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (η) ηνπ 
εδαθίνπ (2) απηνχ κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν: 
 
 «(η) νηαζδήπνηε αλαπαξαγσγήο ελφο έξγνπ, ε νπνία γίλεηαη απφ πξνζηηέο ζην θνηλφ 

βηβιηνζήθεο, επηζηεκνληθά ηδξχκαηα, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κνπζεία ή αξρεία θαη ε νπνία 
πξάμε αλαπαξαγσγήο δελ απνζθνπεί, άκεζα ή έκκεζα, ζε θαλέλα εκπνξηθφ ή νηθνλνκηθφ 
φθεινο

.
». 

 
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 12 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

4.  Σν άξζξν 12 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (8) 
απηνχ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ εδαθίσλ: 
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Κεθ. 149. 
22(Ι) ηνπ 1995 
99(Ι) ηνπ 2013. 
 
 

     «(8α)(i) Δάλ, πελήληα (50) έηε αθφηνπ ε ερνγξάθεζε έρεη λφκηκα 
δεκνζηεπζεί, ή ειιείςεη ηέηνηαο δεκνζίεπζεο, πελήληα (50) έηε αθφηνπ έρεη 
θνηλνπνηεζεί λφκηκα ζην θνηλφ, ν παξαγσγφο ερνγξαθήζεσλ παχεη λα 
πξνζθέξεη πξνο πψιεζε αληίγξαθα ηεο ερνγξάθεζεο ζε επαξθή πνζφηεηα ή 
λα ηελ θαζηζηά δηαζέζηκε ζην θνηλφ, κε ελζχξκαηα ή αζχξκαηα κέζα, θαηά 
ηέηνην ηξφπν ψζηε ην θνηλφ λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε απηήλ ζε ηφπν θαη 
ρξφλν πνπ κπνξεί λα επηιέγεη ν θαζέλαο μερσξηζηά, ν εξκελεπηήο ή ν 
εθηειεζηήο θαιιηηέρλεο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε δηά ηεο νπνίαο ν 
εξκελεπηήο ή ν εθηειεζηήο θαιιηηέρλεο κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ηα δηθαηψκαηά 
ηνπ ζηελ πιηθή ελζσκάησζε ησλ εξκελεηψλ ή εθηειέζεσλ ζε έλαλ παξαγσγφ 
ερνγξαθήζεσλ, εθεμήο θαινπκέλεο «ζχκβαζε κεηαβίβαζεο ή εθρψξεζεο». Σν 
δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο, κεηαβίβαζεο ή εθρψξεζεο κπνξεί λα 
αζθεζεί αλ ν παξαγσγφο, εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ θνηλνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ 
εξκελεπηή ή ηνπ εθηειεζηή θαιιηηέρλε ηεο πξφζεζήο ηνπ λα δηαθφςεη ηε 
ζχκβαζε κεηαβίβαζεο ή εθρψξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε πξφηαζε, 
δελ εθηειέζεη ακθφηεξεο ηηο πξάμεηο εθκεηάιιεπζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πξφηαζε εθείλε.  Σν δηθαίσκα δηαθνπήο δελ επηδέρεηαη παξαηηήζεσο εθ κέξνπο 
ηνπ εξκελεπηή ή ηνπ εθηειεζηή θαιιηηέρλε. Όηαλ κία ερνγξάθεζε πεξηέρεη ηελ 
πιηθή ελζσκάησζε ησλ εξκελεηψλ ή εθηειέζεσλ πιήζνπο εξκελεπηψλ ή 
εθηειεζηψλ θαιιηηερλψλ, απηνί κπνξνχλ λα θαηαγγείινπλ ηηο ζπκβάζεηο 
κεηαβίβαζεο ή εθρψξεζεο ζχκθσλα κε ηνλ πεξί πκβάζεσλ Νφκν꞉ 
 
    
 Ννείηαη φηη, εάλ κηα ζχκβαζε κεηαβίβαζεο ή εθρψξεζεο δηαθνπεί ζχκθσλα κε 
ηελ παξνχζα παξάγξαθν, ηα δηθαηψκαηα ηνπ παξαγσγνχ ερνγξαθήζεσλ 
ιήγνπλ. 

       (8β) Όπνπ κηα ζχκβαζε κεηαβίβαζεο ή εθρψξεζεο παξέρεη ζηνλ εξκελεπηή 
ή εθηειεζηή θαιιηηέρλε δηθαίσκα λα αμηψζεη κε επαλαιακβαλφκελε ακνηβή, ν 
εξκελεπηήο ή ν εθηειεζηήο θαιιηηέρλεο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη εηήζηα 
ζπκπιεξσκαηηθή ακνηβή απφ ηνλ παξαγσγφ ερνγξαθήζεσλ γηα θάζε πιήξεο 
έηνο ακέζσο κεηά ην 50φ έηνο, αθφηνπ ε ερνγξάθεζε δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ή 
ειιείςεη ηέηνηαο δεκνζίεπζεο, ην 50φ έηνο, αθφηνπ ε ερνγξάθεζε 
θνηλνπνηήζεθε λφκηκα ζην θνηλφ θαη ην δηθαίσκα αμίσζεο ηέηνηαο 
επαλαιακβαλφκελεο ακνηβήο δελ κπνξεί λα αξζεί απφ ηνλ εξκελεπηή ή ηνλ 
εθηειεζηή θαιιηηέρλε. 
 

       (8γ) Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δηαηίζεηαη απφ έλαλ παξαγσγφ ερνγξαθήζεσλ 
γηα ηηο πιεξσκέο ηεο εηήζηαο ζπκπιεξσκαηηθήο ακνηβήο πνπ αλαθέξεηαη ζην 
εδάθην (8β) αληηζηνηρεί ζην είθνζη ηνηο εθαηφλ (20%) ησλ εζφδσλ πνπ έρεη 
απνθνκίζεη ν παξαγσγφο ερνγξαθήζεσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ 
πξνεγείηαη απηνχ γηα ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ε ελ ιφγσ ακνηβή, απφ ηελ 
παξαγσγή, ηε δηαλνκή θαη ηε δηάζεζε εθείλσλ ησλ ερνγξαθήζεσλ, ελ 
ζπλερεία ηνπ 50νχ έηνπο αθφηνπ ε ελ ιφγσ ερνγξάθεζε δεκνζηεχζεθε λφκηκα, 
ή ειιείςεη ηέηνηαο δεκνζίεπζεο, ην 50φ έηνο, αθφηνπ ε ερνγξάθεζε 
θνηλνπνηήζεθε λφκηκα ζην θνηλφ. 

  
     (8δ) Οη παξαγσγνί ερνγξαθήζεσλ πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνπο εξκελεπηέο ή 
ζηνπο εθηειεζηέο θαιιηηέρλεο, νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα ζηελ εηήζηα 
ζπκπιεξσκαηηθή ακνηβή πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (8β) θαηφπηλ αηηήζεσο, 
νηαδήπνηε πιεξνθνξία ελδέρεηαη λα είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιηζζεί ε θαηαβνιή απηήο ηεο ακνηβήο. 

  
     (8ε) Σν δηθαίσκα γηα ζπκπιεξσκαηηθή ακνηβή πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην 
(8β) δηαρεηξίδνληαη εηζπξαθηηθέο εηαηξείεο. 

  
     (8ζη) ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο εξκελεπηήο ή εθηειεζηήο θαιιηηέρλεο έρεη 
δηθαίσκα ζε επαλαιακβαλφκελεο πιεξσκέο, νχηε νη πξνθαηαβνιέο νχηε νη 
νπνηεζδήπνηε ζπκβαηηθά θαζνξηζκέλεο θξαηήζεηο αθαηξνχληαη απφ ηηο 
πιεξσκέο ζηνλ εξκελεπηή ή ζηνλ εθηειεζηή θαιιηηέρλε θαηά ην 50φ έηνο, 
αθφηνπ ε ερνγξάθεζε δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ή, ειιείςεη ηέηνηαο δεκνζίεπζεο, 
ην 50φ έηνο, αθφηνπ ε ερνγξάθεζε θνηλνπνηήζεθε λφκηκα ζην θνηλφ. 

  
 
 

       Πίλαθαο. 

     (8δ) Διιείςεη ζαθψλ ελδείμεσλ ζηε ζχκβαζε πεξί ηνπ αληηζέηνπ, κία 
ζχκβαζε κεηαβίβαζεο ή εθρψξεζεο ζπλαθζείζα πξηλ απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 
2013, ηεθκαίξεηαη φηη ζπλερίδεη λα παξάγεη απνηειέζκαηα πέξα απφ ηε ζηηγκή 
θαηά ηελ νπνία, δπλάκεη ηνπ ζηνηρείνπ (vii) ηνπ Πίλαθα σο είρε πξηλ απφ ηε 
ζέζε ζε ηζρχ ηνπ πεξί ηνπ Γηθαηψκαηνο Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο θαη 
πγγεληθψλ Γηθαησκάησλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2014, ν εξκελεπηήο ή ν 
εθηειεζηήο θαιιηηέρλεο δελ ζα πξνζηαηεπφηαλ πιένλ.». 
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Σξνπνπνίεζε  
ηνπ Πίλαθα  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

5. Ο Πίλαθαο ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
 

 (α)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο δεχηεξεο ζηήιεο ηνπ ζηνηρείνπ (i) κε ην αθφινπζν λέν 
θείκελν: 

 
«70 έηε αξρφκελα απφ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ δεκηνπξγνχ: 

 
        Ννείηαη φηη, ε δηάξθεηα πξνζηαζίαο κηαο κνπζηθήο ζχλζεζεο κε ζηίρνπο ή θείκελν 

ιήγεη 70 έηε κεηά ην ζάλαην ηνπ ηειεπηαίνπ ησλ αθφινπζσλ επηδψλησλ, αζρέησο ηνπ 
εάλ ηα πξφζσπα απηά ραξαθηεξίδνληαη ή φρη σο ζπλδεκηνπξγνί ηνπ ζηηρνπξγνχ θαη 
ηνπ ζπλζέηε ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο, αλάινγα κε ην πνηφο ζάλαηνο ζα επέιζεη 
ηειεπηαίνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ακθφηεξεο νη ζπλεηζθνξέο έρνπλ δεκηνπξγεζεί 
εηδηθά γηα ηελ αληίζηνηρε κνπζηθή ζχλζεζε κε ζηίρνπο. 

 
       Η παξνχζα επηθχιαμε εθαξκφδεηαη- 
                   

     (α) ζηηο κνπζηθέο ζπλζέζεηο κε ζηίρνπο, ησλ νπνίσλ, ηνπιάρηζηνλ, ε κνπζηθή ή νη 
ζηίρνη πξνζηαηεχνληαλ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ θξάηνο κέινο ηελ 1ε  Ννεκβξίνπ 2013, 
θαη 

 
     (β) ζηηο κνπζηθέο ζπλζέζεηο κε ζηίρνπο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ 1ε  Ννεκβξίνπ 

2013: 
 

      Ννείηαη φηη, ε πξψηε επηθχιαμε ηζρχεη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ νπνησλδήπνηε 
πξάμεσλ εθκεηάιιεπζεο πνπ έγηλαλ πξηλ απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2013.»∙ 
 

 (β)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηνηρείνπ (iii) κε ην αθφινπζν λέν ζηνηρείν: 

 « (iii) Ηρνγξαθήζεηο (α) Σα δηθαηψκαηα ησλ παξαγσγψλ ερνγξαθήζεσλ ιήγνπλ 50 
έηε κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πιηθήο ελζσκάησζεο.   
 
Ωζηφζν, εάλ ε ερνγξάθεζε έρεη δεκνζηεπζεί λνκίκσο ζηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ηα δηθαηψκαηα ιήγνπλ 70 έηε 
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο λφκηκεο δεκνζίεπζεο. Δάλ 
δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί λφκηκε δεκνζίεπζε θαηά ηελ 
πεξίνδν πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ πξψηε πξφηαζε θαη εάλ ε 
ερνγξάθεζε έρεη παξνπζηαζηεί λνκίκσο ζην θνηλφ θαηά ηελ 
πεξίνδν απηή, ηα δηθαηψκαηα ιήγνπλ 70 έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο πξψηεο λφκηκεο παξνπζίαζεο ζην θνηλφ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

  
(γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηνηρείνπ (vii) κε αθφινπζν λέν ζηνηρείν: 

  

   « (vii) Δξκελείεο, Δθηειέζεηο Σα δηθαηψκαηα ησλ εξκελεπηψλ ή ησλ εθηειεζηψλ 
θαιιηηερλψλ απνζβέλλπληαη 50 έηε κεηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο εξκελείαο ή εθηέιεζεο. Ωζηφζν, 
αλ εληφο ηεο πεξηφδνπ απηήο γίλεη λφκηκε 
δεκνζίεπζε ή λφκηκε παξνπζίαζε ζην θνηλφ ηεο 
πιηθήο ελζσκάησζεο ηεο ελ ιφγσ εξκελείαο ή 
εθηέιεζεο, ηα δηθαηψκαηα απνζβέλλπληαη 50 έηε 
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο απηήο 
δεκνζίεπζεο ή ηεο πξψηεο απηήο παξνπζίαζεο 
ζην θνηλφ, αλάινγα κε ην πνηα έγηλε πξψηε. 

 

     

   Ωζηφζν,  
 
-αλ ε ελζσκάησζε ηεο εξκελείαο ή εθηέιεζεο επί 
άιινπ κέζνπ εθηφο ηεο ερνγξάθεζεο, δεκνζηεπζεί 
ή παξνπζηαζζεί λνκίκσο ζην θνηλφ εληφο ηεο 
πεξηφδνπ απηήο, ηα δηθαηψκαηα απνζβέλλπληαη 50 
έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο απηήο 
δεκνζίεπζεο ή ηεο πξψηεο απηήο παξνπζίαζεο 
ζην θνηλφ, αλάινγα κε ην πνηά έγηλε πξψηε, 
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- αλ ε ελζσκάησζε ηεο εξκελείαο ή ηεο εθηέιεζεο 
επί ερνγξάθεζεο δεκνζηεπζεί ή παξνπζηαζζεί 
λνκίκσο ζην θνηλφ εληφο ηεο πεξηφδνπ απηήο, ηα 
δηθαηψκαηα απνζβέλλπληαη 70 έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο πξψηεο απηήο δεκνζίεπζεο ή  ηεο 
πξψηεο απηήο παξνπζίαζεο ζην θνηλφ, αλάινγα 
κε ην πνηά έγηλε πξψηε.   

           ». 
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