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Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 206 του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικών Σημάτων Συνοπτικός 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 1ίτλο^,, 
Εμπορικών Σημάτων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός ^του 1962 
νόμος»). 69 του 1971. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
(α) Με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού στον ορισμό των λέξεων χου βασικού 

«εμπορικό σήμα», των λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τη λέξη νόμου, 
«εμπορεύματα» (οπουδήποτε συναντάται)· 

(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού των λέξεων «ή υπηρεσιών» 
μετά τη λέξη «εμπορεύματα» (4η γραμμή). 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των Τροποποίηση 
λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπορεύματα» (οπουδήποτε «υ άρθρου 5 

, „ του Βασικού 
συναντάται). νόμου. 

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
(α) Με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «ή ,ου βασικού 

υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπορεύματα» (4η, 7η και 13η νόμου, 
γραμμές)· 

(β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων «ή εν σχέσει 
προς υπηρεσίας παρεχομένας εις οιονδήποτε μέρος» μετά τις 
λέξεις «οιανδήποτε αγοράν» (7η γραμμή). 

5. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των Τροποποίηση 
λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπορεύματα» (οπουδήποτε «ΝβρθΡ0»,7 

συναντάται). νόμου °K°U 

6. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των Τροποποίηση 
λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπορεύματα» (οπουδήποτε τουί???ου.9 

συναντάται). νόμου. 
7. Η παράγραφος (β) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίηση 

με την προσθήκη των λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τη λέξη «υ άρθρου ίο 
«εμπορεύματα» (2η γραμμή). νόμου.01*0" 

8. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των Τροποποίηση 
λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπορεύματα» (οπουδήποτε *>»*ρβρο»π 
συναντάται). νόμοϋ. 

9. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των Τροποποίηση 
λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπορεύματα» (οπουδήποτε '««όρβΡ0»1* 
συναντάται). νόμο,,. 
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Τροποποίηση 10. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
τουβ^ού ' 4 (α) Μ ε τ Τ 1 ν προσθήκη, μετά τις λέξεις «περιγραφή των εμπορευ

νόμου. μάτων» (3η και 5η γραμμές), των λέξεων «ή υπηρεσιών οι οποίες 
σχετίζονται στενά με τα εμπορεύματα αυτά»· 

(β) με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου 
εδαφίου και την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (2) και (3) 
σε εδάφια (3) και (4), αντίστοιχα: 

«(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
εμπορικό σήμα δε δύναται να εγγραφεί από οποιοδήποτε 
πρόσωπο αναφορικά με υπηρεσίες αν είναι ουσιαστικά το ίδιο 
ή παρομοιάζει κατά τρόπο που μπορεί να παραπλανήσει με 
εμπορικό σήμα το οποίο είναι εγγεγραμμένο ή για το οποίο 
έχει υποβληθεί αίτηση για εγγραφή από άλλο πρόσωπο σε 
σχέση με τις ίδιες υπηρεσίες, υπηρεσίες της ίδιας περιγραφής 
με εκείνες τις υπηρεσίες ή με εμπορεύματα που σχετίζονται 
στενά με τις υπηρεσίες εκείνες.»· 

(γ) με την προσθήκη, στο εδάφιο (3) αυτού (όπως αυτό έχει 
αναριθμηθεί), των λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπο

ρευμάτων» (οπουδήποτε συναντάται)· 
(δ) με την προσθήκη, στο εδάφιο (4) αυτού (όπως αυτό έχει 

αναριθμηθεί), των λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπο

ρευμάτων» (οπουδήποτε συναντάται). 
Τροποποίηση 11. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του βασικού 0 ) Με την προσθήκη των λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τις λέξεις «ή 
νόμου. υλικού» (οπουδήποτε συναντώνται). 

(2) Το εδάφιο (1) αυτού τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) της επιφυλάξεως 

αυτού των λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπο
ρεύματα» (5η γραμμή)· 

(β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) της επιφυλάξεως 
αυτού μετά τις λέξεις «διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας» (2η 
γραμμή) των λέξεων «ή υπηρεσίες που παρέχονταν προ
ηγουμένως δυνάμει διαδικασίας κατοχυρωμένης με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας». 

(3) Το εδάφιο (2) αυτού τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, ευθύς μετά 

τις λέξεις «ιδίας περιγραφής» (5η γραμμή), των λέξεων «ή 
οιωνδήποτε υπηρεσιών της ιδίας περιγραφής»· 

(β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, μετά τις 
λέξεις «ιδίας περιγραφής» (6η και 11η γραμμές), των λέξεων 
«ή οιωνδήποτε υπηρεσιών της ιδίας περιγραφής»· 

(γ) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου 
(γ) αυτού μετά τις λέξεις «ιδίας περιγραφής» (6η γραμμή) 
των λέξεων «ή οιωνδήποτε υπηρεσιών της ιδίας 
περιγραφής». 

Τροποποίηση 12. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του βασικού (α) Με τ ι Ί ν προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, ευθύς μετά τις λέξεις 
νόμου. «περιγραφή εμπορευμάτων» (2η και 3η γραμμές) των λέξεων «ή 

ιδίων υπηρεσιών ή υπηρεσιών της ιδίας περιγραφής»· και 
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(β) με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, των 
λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τις λέξεις «εμπορευμάτων» (1η 

γραμμή). 
13. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
(α) Με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων «ή ^υβασικού4 

υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπορεύματα» (3η και 5η γραμμές)· νόμου, 
(β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (3) αυτού, των λέξεων «ή 

υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπορεύματα» (3η, 4η, 5η και 6η 
γραμμές)· 

(ϊ) (0 με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, των λέξεων «ή 
υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπορεύματα» (10η γραμμή)* 

(ii) με την προσθήκη, στην επιφύλαξη του εδαφίου (4) των 
λέξεων «ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν» μετά τις λέξεις 
«εμπορεύματα που θα πωληθούν» (8η γραμμή)· και 

(iii) με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της επιφύλαξης του 
εδαφίου (4) και την προσθήκη της φράσεως «ή σε σχέση με 
υπηρεσίες που θα παρασχεθούν εκτός της Κύπρου.»· 

(δ) με την προσθήκη, στο εδάφιο (5) αυτού, των λέξεων «ή 
υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπορεύματα» (2η και 7η γραμμές)· 

(ε) (ϊ) με την προσθήκη στο εδάφιο (6) αυτού, των λέξεων «ή 
υπηρεσιών που θα παρασχεθούν» μετά τις λέξεις «traded in» 
(9η και 14η γραμμές)· 

(ii) με την προσθήκη στο εδάφιο (6) αυτού, των λέξεων «ή 
υπηρεσιών» μετά τις λέξεις «περιγραφής εμπορευμάτων» (13η 
γραμμή)· και 

(στ) με την προσθήκη, στο εδάφιο (7) αυτού, των λέξεων «ή 
υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπορεύματα» (1η και 3η γραμμές). 

14.—(α) Το εδάφιο (2) του άρθρου 25 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίηση 
ως ακολούθως: του άρθρου 25 

του βασικού 
(i) Με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων «ή νόμου, 

υπηρεσιών που σχετίζονται στενά με τα εμπορεύματα αυτά» μετά 
τις λέξεις «περιγραφής εμπορευμάτων» (6η γραμμή)· 

(ii) με την αρίθμηση της πρώτης παραγράφου αυτού ως παράγραφο 
(α) και την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α) αυτού, της 
ακόλουθης νέας παραγράφου: 

«(β) Όπου ένα εμπορικό σήμα το οποίο είναι εγγεγραμμένο, 
είναι το θέμα αιτήσεως για εγγραφή σε σχέση με 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες* και 

(i) είναι ουσιαστικά το ίδιο με άλλο εμπορικό σήμα το 
οποίο είναι εγγεγραμμένο ή είναι το θέμα αιτήσεως 
για εγγραφή επ' ονόματι του ίδιου ιδιοκτήτη σε 
σχέση με τις ίδιες υπηρεσίες, ή υπηρεσίες 
παρόμοιας περιγραφής όπως αυτές οι υπηρεσίες, ή 

' ',_.. εμπορεύματα τα οποία σχετίζονται στενά με τις 
υπηρεσίες αυτές· ή 

(ii) τόσο πολύ μοιάζει με ένα εμπορικό σήμα ούτως ' 
ώστε είναι δυνατόν να παραπλανήσει ή να προ
καλέσει σύγχιση αν χρησιμοποιείται από άλλο 
πρόσωπο εκτός από τον ιδιοκτήτη, 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 30 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 35 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 37 
του βασικού 
νόμου. 

Τροπο

ποίηση του 
άρθρου 37Α 
του βασικού 
νόμου. 

ο Έφορος δύναται, οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει 
όπως τα εμπορικά σήματα εγγραφούν στο Μητρώο ως 
συνδεδεμένα εμπορικά σήματα.»· 

(Hi) με την αρίθμηση της δεύτερης παραγράφου αυτού ως παραγράφου 
(γ). 

(β) Το εδάφιο (5) του άρθρου 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την προσθήκη των λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπορεύματα» (7η 
γραμμή). 

15. Το εδάφιο (1) του άρθρου 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την προσθήκη των λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπορεύματα» 
(6η γραμμή). 

16.—(1) Το εδάφιο (1) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροποποιείται 
ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη, μετά τη λέξη «εμπορεύματα» (οπουδήποτε 
συναντάται), των λέξεων «ή υπηρεσιών»· 

(β) με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη αυτού των λέξεων «εν 
σχέσει με εμπορεύματα της ιδίας περιγραφής, τα οποία είναι 
εμπορεύματα για τα οποία είναι εγγεγραμμένο το εμπορικό σήμα» 
(12η, 13η και 14η γραμμές) με τα ακόλουθα: 

«σε σχέση με εμπορεύματα ή υπηρεσίες για τα οποία ένα 
εμπορικό σήμα είναι εγγεγραμμένο— 
(α) Όπου η αίτηση σχετίζεται με εμπορεύματα: εμπορεύ

ματα ίδιας περιγραφής όπως τα εμπορεύματα ή οι υπη
ρεσίες που σχετίζονται στενά με αυτά τα εμπορεύματα* ή 

(β) όπου η αίτηση σχετίζεται με υπηρεσίες: υπηρεσίες της 
ίδιας περιγραφής όπως οι υπηρεσίες ή τα εμπορεύματα 
που σχετίζονται στενά με τις υπηρεσίες αυτές.». 

(2) Το εδάφιο (3) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την προσθήκη των λέξεων «ή υπηρεσίες» μετά τη λέξη «εμπορεύματα» 
(οπουδήποτε συναντάται). 

17. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
των λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπορεύματα» (οπουδήποτε 
συναντάται). 

18. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
των λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπορεύματα» (οπουδήποτε 
συναντάται). 

19. Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 35 του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τη 
λέξη «εμπορεύματα» (1η γραμμή). 

20. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
των λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπορεύματα» (οπουδήποτε 
συναντάται) και την προσθήκη των λέξεων «ή κλάσεως υπηρεσιών» μετά 
τις λέξεις «κλάσεως εμπορευμάτων» (οπουδήποτε συναντώνται). 

21.—(α) Το άρθρο 37Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη των λέξεων «ή υπηρεσιών» μετά τη λέξη «εμπορεύματα» 
(οπουδήποτε συναντάται). 

(β) Το εδάφιο (1) του άρθρου 37Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται με 
το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(1) Σήμα κατάλληλο για διάκριση στο εμπόριο εμπορευμάτων ή 
υπηρεσιών που πιστοποιούνται απ' οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση 



1901 Ν. 206/90 

με την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλο χαρακτηριστικό συμπερι

λαμβανομένων, στην περίπτωση εμπορευμάτων, της προέλευσης, των 
συστατικών, του τρόπου κατασκευής, από εμπορεύματα ή υπηρεσίες 
που δεν πιστοποιούνται με αυτό τον τρόπο, θα μπορεί να εγγραφεί 
ως πιστοποιούν εμπορικό σήμα στο Μέρος Α του Μητρώου σε 
σχέση με τα εμπορεύματα αυτά ή τις υπηρεσίες στο όνομα του 
προσώπου αυτού ως ιδιοκτήτη του: 

Νοείται ότι κανένα τέτοιο σήμα δεν εγγράφεται με τον τρόπο αυτό 
στο όνομα προσώπου που ασχολείται με το εμπόριο εμπορευμάτων 
του πιστοποιούμενου είδους ή με εμπόριο για την παροχή υπηρεσιών 
του πιστοποιούμενου είδους.». 

22. Τα άρθρα 49. και 50 του βασικού νόμου καταργούνται και τα άρθρα Κατάργηση 
51 έως 62 αναριθμούνται σε άρθρα 49 έως 60* αντίστοιχα. των άρθρων 

του βασικού 
νόμου. 

23. Το άρθρο 54 του βασικού νόμου (όπως αυτό έχει αναριθμηθεί) Τροποποίηση 
τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «ή υπηρεσίες» μετά τη λέξη τ ο υ ^ ρ ο υ , 5 4 

«εμπορεύματα» (οπουδήποτε συναντάται). νόμου. 
24. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου (όπως αυτό έχει αναριθμηθεί) Τροποποίηση 

τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «ή υπηρεσίες» μετά τη λέξη «υ άρθρου 55 
«εμπορεύματα» (οπουδήποτε συναντάται). νόμο°σΚ°υ 

25. Η παράγραφος (β) του άρθρου 56 του βασικού νόμου (όπως αυτό Τροποποίηση 
έχει αναριθμηθεί) τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «ή του άρθρου 56 
υπηρεσιών» μετά τη λέξη «αντικείμενο» (1η γραμμή). ν°,μου. ι*°υ 

26. Το άρθρο 58 του βασικού νόμου (όπως αυτό έχει αναριθμηθεί) Τροποποίηση 
τροποποιείται με την προσθήκη μετά τις λέξεις «κατά τον καθωρισμένον *°υ «*ρβρ°»> 58 
τρόπον» (6η και 7η γραμμές) των λέξεων «ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης νόμου.01*0" 
προνοίας εις οιανδήποτε άλλην νομοθεσίαν». 

27. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ τη 19η Νοεμβρίου 1990. Έναρξη 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 


