
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Ά ρ . 910 τής 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1971 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ 1 
Ό περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1971 εκδίδεται 

δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 69 του 1971 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΏΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΝ 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Εμπορικών Σημά Συνοπτικός 

των (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1971 και θα άναγιγνώσκηται τίτλος. 
δμου μετά τοΟ περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου (έν τοις εφεξής κεφ. 268. 
αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). 63τοθΐ?62. 

2 . Ό ορισμός τών λέξεων «έμπορικόν σήμα» έν τω άρθρω 2 του Τροιτοποίησις 
βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έν αύτώ ένθέσεώς αμέσως τοΟόρισμοΟ 
μετά την λέξιν «σημαίνει» (1η γραμμή) τών λέξεων «, έκτος έν άνα ^TOPIKOV_ 
φορά προς πιστοποιούν έμπορικόν σήμα,». δφ^ϊ^α 

βασικοϋ 
νόμου. 

3 . Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής έν αύτώ προσθήκης, Τροποποίησις 
ευθύς μετά τό άρθρον 37, του ακολούθου νέου άρθρου : τοϋβασικοΟ 

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ^ ή κ ^ 
ΓΚστο 37Α—(1) Σήμα κατάλληλον προς διάκρισιν έν τω *ου άρθρου 
ποιοΟντα έμπορίω εμπορευμάτων πιστοποιούμενων ύφ' οιουδήποτε 
Σήματα ° προσώπου έν σχέσει προς τήν προέλευσιν, τά συστατικά, 

τόν τρόπον κατασκευής, τήν ποιότητα, τήν άκρίβειαν ή 
άλλο χαρακτηριστικόν, άπό εμπορεύματα μή ούτω πιστο
ποιούμενα θά δύναται νά έγγραφη ώς πιστοποιούν έμπο
ρικόν σήμα είς τό Μέρος Α του Μητρώου έν σχέσει προς 
τά εμπορεύματα ταύτα έπ° ονόματι του προσώπου τούτου 
ώς Ιδιοκτήτου αύτου : 

Μοείται δτι ουδέν τοιούτο σήμα εγγράφεται ούτω έπ' 
Ονόματι προσώπου ασχολουμένου είς έμπόριον εμπορευ
μάτων του ταοτοποιουμένου είδους. 

(695) 



(2) Ό "Εφορος προκειμένου νά κβ&α) «§ΒΕΕ6 πό©ον 
σήμα είναι κατάλληλον δι* έγγραφήν δυνάμει τοΟ εδα
φίου (1) τοΟ παρόντος άρθρου δύναται νά λάβη ύπ" δψιν 
τόν βαθμόν καθ* δν— 

(α) το σήμα είναι, ώς έκ της φύσεως του, κατάλληλον 
διά τήν τοιαύτην διάκρισιν* καΐ 

(β) λόγω της χρήσεως τοΰ σήματος ή λόγω οιωνδή
ποτε άλλων περιστάσεων, τό σήμα είναι πράγματι 
κατάλληλον δια τήν τοιαύτην διάκρισιν. 

(3) Τηρουμένων των διατάξεων τώ ν άρθρων 9 και 10 
και τών εδαφίων" (5) καΐ (6) του παρόντος άρθρου, ή 
έγγραφη προσώπου τινός ώς Ιδιοκτήτου πιστοποιουντος 
εμπορικού σήματος έν σχέσει προς οιαδήποτε εμπορεύ
ματα παρέχει, έάν είναι έγκυρος, είς τό πρόσωπον τούτο 
τό άποκλειστικόν δικαίωμα χρήσεως του εμπορικού σή
ματος έν σχέσει προς τά εμπορεύματα ταύτα. 

(4) Τό δικαίωμα τούτο θά λογίζηται ώς παρα<5ιασθέν 
ύφ* οιουδήποτε προσώπου, μή δντος Ιδιοκτήτου του εμπο
ρικού σήματος ή έξουσιοδοτηθέντος υπό του ίδιοκτήτου 
βάσει τών προς τούτο κανονισμών και χρησιμοποιούντος 
τούτο συμφώνως προς τους ρηθέντας κανονισμούς, δπερ 
χρησιμοποιεί— 

(α) τό αυτό σήμα' ή 
(β) σήμα είς τοιούτον δαθμόν παρόμοιον τούτου ώστε 

νά δύναται νά εξαπάτηση ή νά προκαλέση σύγχυ
σιν έν τω έμπορίω άναφορικώς προς οίαδήποτε εμπο
ρεύματα έν σχέσει προς τά όποια τό σήμα είναι 
έγγεγραμμένον. 

Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ή χρησιμοποίη
σις του σήματος λογίζεται ώς γενομένη κατά παραδίασιν 
του ύπό του εδαφίου (4) προστατευομένου δικαιώματος 
έάν γίνηται κατά τοιούτον τρόπον ώστε ή χρήσις του 
σήματος— 

(ί) νά δύναται νά έκληφθη είτε ώς χρήσις εμπορικού 
σήματος" f\ 

(ii) οσάκις ή χρήσις του σήματος, γενομένη έπί τών 
εμπορευμάτων ή έν φυσικώ συσχετισμώ μετ* αυτών 
ή έν οίαδήποτε διαφημίσει έκδοθείση προς τό κοι
νόν, δύναται νά έκληφθη ώς αναφερομένη είς πρό
σωπον £χον δικαίωμα, είτε ώς Ιδιοκτήτης είτε τη 
εξουσιοδοτήσει του Ιδιοκτήτου δυνάμει τών σχετικών 
κανονισμών, νά χρησιμοποιη τό σήμα ή ώς αναφε
ρομένη είς εμπορεύματα πιστοποιούμενα ύπό του 
Ιδιοκτήτου. 

(5) Τό δικαίωμα χρήσεως πιστοποισυντος εμπορικού 
σήματος τό παρεχόμενον δι* έγγραφης ώς άνω, θά υπό
κειται είς οίουσδήποτε δρους f) περιορισμούς καταχώρι
σθξντας έν τω μητρώω. 

(6) "Οταν πιστοποιούν έμπορικσν σήμα είναι τό έν έκ 
0$© f| πλειόνων εγγεγραμμένων πιστοποιούντων εμπορικών 
σημάτων ατινα είναι ταυτόσημα ή είς μέγαν βαθμόν παρό
μοια άλλήλοις, ή χρήσις οίουδήποτε τών τοιούτων εμπο
ρικών σημάτων ή γενομένη έν τη ενασκήσει τοΟ δικαιώ
ματος χρήσεως τοΟ έμιισρικοΟ τούτου σήματος tod ΐκφά-



σχεθέντος διά τής έγγραφης δέν θά λογίζηται ώς παρα-
βίασις τοΟ οΰτω παρασχεθέντος δικαιώματος διά τήν χρή-
Oiv όΙόυδήπότε άλλου των εμπορικών τούτων σημάτων. 

(7) θ ά κατατεθώσι παρά τώ Έφόρω, έν σχέσει προς 
ε*καστον έμπορικόν σήμα εγγεγραμμένο ν βάσει του παρόν
τος άρθρου, κανονισμοί εγκεκριμένοι Οπό του Εφόρου, 
διέποντες τήν χρήσιν αύτου οίτινες θά περιλσμβάνωσι δια
τάξεις ώς προς τάς περιπτώσεις καθ* άς ό Ιδιοκτήτης θά 
πιστοποιη εμπορεύματα και θά έξουσιοδοτή τήν χρήσιν 
του εμπορικού σήματος και δέον δπως περιλαμβάνωσιν 
ωσαύτως διατάξεις παρέχουσας δικαίωμα εφέσεως προς 
τόν "Εφορον εναντίον οιασδήποτε αρνήσεως του Ιδιοκτή
του εις τό νά πιστοποίηση εμπορεύματα ή νά εξουσιοδό
τηση τήν χρήσιν του εμπορικού σήματος συμφώνως προς 
τους κανονισμούς. Οι ούτω πως κατατεθέντες κανονισμοί 
θά υπόκεινται είς έπιθεώρησιν κατά παρόμοιον τρόπον ώς 
τό μητρώον. 

(8) Πιστοποιούν έμπορικόν σήμα δέ ν θά έκχωρήται ή 
μεταβιβάζηται άλλως παρά τη συναινέσει του Εφόρου. 

(9) Αϊ διατάξεις του Πρώτου Πίνακος του παρόντος Πρώτος 
Νόμου θά εφαρμόζονται έν σχέσει προς τήν έγγραφήν σή Πίναξ. 
ματος δυνάμει του παρόντος άρθρου και είς σήματα ούτως 
εγγραφέντα.». 

4 . Τό άρθρον 61 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της έξ αυτού Τροποποίηση 
διαγραφής της λέξεως «Πίναξ» (1η γραμμή) και της άντικαταστά : τοϋ άρθρου 6i 
σεως ταύτης διά των λέξεων «Δεύτερος Πίναξ». τοϋ βασικρΰ 

νόμου. 

5. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής προσθήκης έν αύτώ, Τροποποίησις 
ευθύς μετά τό άρθρον 62, του ακολούθου Πίνακος ώς Πρώτου Πίνα τοϋβασικοΟ 
κος, του υφισταμένου Πίνακος άναριθμουμένου ώς Δευτέρου Πίνακος: 

«ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 37 Α) 

ΠιστοποΐοΟντα Εμπορικά Σήματα 
1.—(1) Ή αίτησις διά τήν έγγραφήν σήματος δυνάμει του άρθρου 

37 Α δέον νά ύποβάλληται προς τόν "Εφορον εγγράφως κατά τόν 
καθωρισμένον τρόπον 6πό τοΟ προτιθεμένου νά έγγραφη ώς ιδιοκτή
της τούτου. . 

(2) ΑΙ διατάξεις του εδαφίου (2) καΐ των εδαφίων (4) Μως (7) 
τοΟ άρθρου 19 θά εφαρμόζονται έν σχέσει προς αΐτησιν δυνάμει του 
εδαφίου (1) του ρηθέντος άρθρου 19. 

(3) Ό "Έφορος κατά τήν ύπ* αύτοΟ έξέτασιν δυνάμει των ρηθει
σών .διατάξεων, αίτήσέώς τίνος δυνάμει του ρηθέντος άρθρου 37 Α, 
λαμβάνει 6π* 6ψιν παρόμοια κριτήρια καθ* δσον ταύτα σχετίζονται 
ώς έάν ή αίτησις ήτο αίτησις δυνάμει του άρθρου 19 και παν έτερον 
κριτήριον σχετικόν προς αΐτήσεις δυνάμει του ρηθέντος άρθρου 37 Α, 
περιλαμβανομένης της σκοπιμότητος δπως τό πιστοποιούν έμπορικόν 
σήμα περιλαμβάνη £νδειξιν δτι εΐναι τοιαύτης φύσεως έμπορικόν 

(4) Ό αΐτούμενος τήν έγγραφήν σήματος δυνάμει τ©0 ρηθέντος 
άρθρου 37Α υποβάλλει προς τόν 'Εφορον, ομού μετά τής αΐτήσεως* 

νόμου διά 
προσθήκης 
νέου 
Πίνακος. 

» 



m 
κανονισμούς διέποντας τήν χρήσιν τούτου, ίνα δυνηθη οδτος νά έξε t 
τάση τά ακόλουθα θέματα : 

(α) κατά πόσον δ αίτητής είναι κατάλληλος νά πιστοποίηση τά 
εμπορεύματα έν σχέσει προς άτινα τό σήμα πρόκειται νά 
έγγραφη' 

(β) κατά πόσον ol κανονισμοί είναι Ικανοποιητικοί" και 
(γ) κατά πόσον ύφ' δλας τάς περιστάσεις ή αιτηθείσα έγγραφη 

θά ήτο προς τό δημόσιον συμφέρον. 
Ό "Εφορος δύναται, μετά τήν έξέτασιν τής αιτήσεως— 

(i) νά άπορρίψη τήν αίτησιν, ή 
(ii) ν' άποδεχθή ταύτην.καΐ νά έγκρίνη τους κανονισμούς, είτε 

άνευ τροποποιήσεως και άνευ δρων, είτε ύπό τοιούτους δρους 
ή περιορισμούς ή οιασδήποτε τροποποιήσεις ή μετατροπάς 
τής αιτήσεως ή των κανονισμών, τάς οποίας ούτος θεωρεί 
απαραιτήτους, έχων ύπ' όψιν οιονδήποτε τών προμνησθέναων 
θεμάτων. 

2. Μετά τήν αποδοχή ν τής αιτήσεως ό "Εφορος μεριμνά τό ταχύ
τερον δυνατόν μετά τήν τοιαύτην άποδοχήν, ώστε νά δημοσιευθή, κατά 
τόν καθωρισμένον τρόπον, ή αίτησις ώς αϋτη έγένετο δεκτή και αί 
διατάξεις τών εδαφίων (2) έως (11) του άρθρου 20 εφαρμόζονται 
έν σχέσει προς τήν έγγραφήν του σήματος ώς έάν ή αίτησις ήτο 
αίτησις δυνάμει του άρθρου 19. 

3. Οι κατατεθέντες άναφορικώς προς πιστοποιούν έμπορικόν σήμα 
κανονισμοί δύνανται, τη αιτήσει του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτου, νά 
τροποποιώνται τη συναινέσει του Εφόρου και έν τοιαύτη περιπτώσει * 
αί διατάξεις τής παραγράφου 2 του παρόντος Πίνακος εφαρμόζονται, 
τηρουμένων τών αναλογιών. 

4.—(1) Ό "Εφορος δύναται, τη αιτήσει, κατά τόν καθωρισμένον 
τρόπον, οιουδήποτε επηρεαζόμενου προσώπου, νά έκδώση τοιούτο 
διάταγμα ώς ήθελε θεωρήσει πρέπον διά τήν διαγραφήν ή τροπο
ποίησα/ οιασδήποτε καταχωρήσεως έν τω μητρο'ϊω, αναφερομένης εις 
πιστοποιούν έμπορικόν σήμα ή διά τροποποίησιν τών κατατεθέντων 
κανονισμών διά τους ακολούθους λόγους : 

(α) δτι ό Ιδιοκτήτης δεν είναι πλέον κατάλληλος, έν περιπτώσει 
οιωνδήποτε εμπορευμάτων άναφορικώς προς άτινα τό πιστο
ποιούν έμπορικόν σήμα έχει έγγραφη, νά πιστοποίηση τά τοι
αύτα εμπορεύματα' 

(β) δτι ό Ιδιοκτήτης παρέλειψε νά τηρήση διάταξίν τίνα τών 
κατατεθέντων κανονισμών, τήν οποίαν οδτος ύπεχρεουτο 
δπως τηρήση* 

(γ) δτι δέν είναι πλέον προς τό δημόσιον συμφέρον νά παρα
μείνη έγγεγραμμένον τό πιστοποιούν έμπορικόν σήμα' ή 

(δ) δτι είναι άναγκαΐον προς τό δημόσιον συμφέρον δπως τρο
ποποιηθώσιν οι κανονισμοί, έάν τό σήμα θά παραμείνη έγγε
γραμμένον. 

(2) Ό "Εφορος διορθώνει τό μητρώον και τους κατατεθέντας κανο
νισμούς κατά τοιούτον τρόπον, ώς θά ήτο άναγκαΐον διά νά έφαρ
μοσθή διάταγμα εκδοθέν δυνάμει τής προηγουμένης υποπαραγράφου. 

5. ΑΙ ακόλουθοι διατάξεις του παρόντος Νόμου δέν εφαρμόζονται 
έν σχέσει προς πιστοποιούν έμπορικόν σήμα, ήτοι τά άρθρα 6, 6, 11, 
19 και 20 (πλην ώς ρητώς εφαρμόζονται ύπό του παρόντος Πίνακος), 
τά εδάφια (4) έως (8) του άρθρου 24, τά άρθρα 28 εως 30, τό άρθρον 
57 και &πασαι αί διατάξεις ή εφαρμογή τών όποιων περιορίζετοπ, ύπό 
τής &ιατυη?ώσεως αυτών, εις έγγραφήν εις τό Μέρος Β τοΟ μητρώου.*. 


