
Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 176(Ι) του 2000  

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 (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο (που στο εξής 
θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

Συνοπτικός τίτλος. 
Κεφ. 268. 

 63 του 1962
 69 του 1971

 206 του 1990.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της ερμηνείας του όρου «εμπορικό 

σήμα» με την εξής ερμηνεία: 
 «'εμπορικό σήμα' σημαίνει σήμα το οποίο συνίσταται από οποιαδήποτε 

σημεία επιδεχόμενα γραφικής παράστασης (ιδίως δε από λέξεις, 
συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, από εικόνες, γράμματα, 
αριθμούς, το σχήμα του εμπορεύματος ή της συσκευασίας του, ή οποιοδήποτε 
συνδυασμό αυτών), που μπορούν από τη φύση τους να διακρίνουν τα 
εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων 
επιχειρήσεων, εφόσον το σήμα αυτό χρησιμοποιείται ή σκοπείται να 
χρησιμοποιηθεί για σκοπούς τέτοιας διάκρισης.»· 

 

(β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού του όρου «σήμα» και της ερμηνείας του·  

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 
ακόλουθου νέου ορισμού: 

 

63 του 1965. «'Σύμβαση των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας' σημαίνει τη σύμβαση που κυρώθηκε με τον περί της 

 

66 του 1983. Σύμβασης επί της Προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Κυρωτικό) 
Νόμο του 1965 και με τον Κυρωτικό της Σύμβασης 

 

 του Παρισιού για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Νόμο του 
1983»· και 

 

(δ) με την προσθήκη στο τέλος αυτού των ακόλουθων νέων εδαφίων (3) και (4):  

 «(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, όπου γίνεται αναφορά σε 
εμπορικό σήμα θα διαβάζεται και θα ερμηνεύεται ως περιλαμβάνουσα 
αναφορά σε πιστοποιούν εμπορικό σήμα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 37Α, 
και σε συλλογικό εμπορικό σήμα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 37Β. 

 

 (4) Για τούς σκοπούς του παρόντος Νόμου, όπου γίνεται αναφορά σε 
'Μέρος Α', 'Μέρος Β', ή 'Μέρος Α του μητρώου' ή 'Μέρος Β του μητρώου' θα 
διαβάζεται και θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε 'μητρώο'». 

 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου καταργείται και τα εδάφια (3) και (4) 
αυτού, αναριθμούνται ως εδάφια (2) και (3), αντίστοιχα. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του 
βασικού νόμου. 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 6 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 

«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των διατάξεων των άρθρων 9 
και 10, η εγγραφή εμπορικού σήματος στο μητρώο είτε αυτή έγινε πριν την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόμου είτε μετά, παρέχει στον ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος αποκλειστικό 
δικαίωμα επί του εν λόγω σήματος.»· 

 (β) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (2) 
και (3) και την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (2), (3) και (4) αυτού σε (4), (5) 
και (6) αντίστοιχα: 

 «(2) Ο ιδιοκτήτης εμπορικού σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο πρόσωπο 
να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές του, χωρίς τη συγκατάθεσή του— 

 (α) Σημείο πανομοιότυπο με το εμπορικό σήμα, για εμπορεύματα ή υπηρεσίες 
πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες το εμπορικό σήμα έχει εγγραφεί, 

 (β) σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητας του με το εμπορικό σήμα 
και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών που 
καλύπτονται από το εμπορικό σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του 
κοινού, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης του σημείου με το 
εμπορικό σήμα, 

 (γ) σημείο πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το εμπορικό σήμα για εμπορεύματα ή υπηρεσίες 
μη παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες το εμπορικό σήμα έχει εγγραφεί, εάν το 
εμπορικό σήμα χαίρει φήμης στη Δημοκρατία και η χρησιμοποίηση του σημείου, 
χωρίς εύλογη αιτία, θα επέφερε, χωρίς οποιοδήποτε κόστος, όφελος από το διακριτικό 
χαρακτήρα ή τη φήμη του εμπορικού σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω 
διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη. 

 (3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 'χρήση σημείου' περιλαμβάνει: 

 (α) Την επίθεση του σημείου επί των εμπορευμάτων ή στη συσκευασία τους, 

 (β) την προσφορά των εμπορευμάτων ή την εμπορία ή την κατοχή τους προς 
εμπορία ή την προσφορά ή παροχή υπηρεσιών υπό του σημείου, 

 (γ) την εισαγωγή ή την εξαγωγή των προϊόντων υπό του σημείου, 
 (δ) τη χρησιμοποίηση του σημείου σε επαγγελματικό έντυπο υλικό και στη 

διαφήμιση.»· και 
 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, όπως έχει αναριθμηθεί με την 

παράγραφο (β), πιο πάνω, του ακόλουθου νέου εδαφίου (7): 

 «(7) Το δικαίωμα που παρέχεται με την εγγραφή εμπορικού σήματος, όπως αναφέρθηκε 
πιο πάνω, δεν επιτρέπει στον ιδιοκτήτη του εν λόγω σήματος να απαγορεύει τη χρήση του 
εμπορικού σήματος για εμπορεύματα που έχουν διατεθεί υπό το εμπορικό σήμα στο εμπόριο 
μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή με τη συγκατάθεσή του: 
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 Νοείται ότι το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται αν ο ιδιοκτήτης έχει νόμιμους 
λόγους να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των 
εμπορευμάτων, ιδίως όταν η κατάσταση των εμπορευμάτων μεταβάλλεται ή 
αλλοιώνεται μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο.». 

 

5. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου καταργείται. Κατάργηση του 
άρθρου 7 του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο άρθρο: Αντικατάσταση του 
άρθρου 10 του 
βασικού νόμου. «Επιφύλαξη 

για χρήση 
ονόματος 
διεύθυνσης 
κλπ. 

10. Εγγραφή εμπορικού σήματος δεν παρεμποδίζει τρίτο πρόσωπο να 
χρησιμοποιεί στις συναλλαγές του— 
ο όνομά του και τη διεύθυνση του,  

νδείξεις περί το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, τη 
γεωγραφική προέλευση, το χρόνο παραγωγής του εμπορεύματος ή παροχής της 
υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά του, ή 

 

 ο εμπορικό σήμα, εάν είναι αναγκαίο, προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός 
εμπορεύματος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή 
ανταλλακτικά, 

 

 εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που 
ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο.». 

 

7. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο άρθρο: Αντικατάσταση του 
άρθρου 11 του 
βασικού νόμου. «Απόλυτοι λόγοι 

μη εγγραφής 
εμπορικού 
σήματος. 

11.—(1) Δεν εγγράφονται ως εμπορικά σήματα ή, αν εγγραφούν, είναι δυνατό 
να κηρυχθούν άκυρα— 

(α) Τα σημεία από τα οποία δεν μπορεί να συνίσταται ένα εμπορικό σήμα, 
σύμφωνα με την ερμηνεία του όρου που περιέχεται στο άρθρο 2, 

 

 (β) τα εμπορικά σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα,  

 (γ) τα εμπορικά σήματα που συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή 
ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο, προς δήλωση του 
είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της 
γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του εμπορεύματος ή της 
παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του εμπορεύματος ή της 
υπηρεσίας, 

 

 (δ) τα εμπορικά σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από σημεία ή 
ενδείξεις, τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη 
θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου, 

 

 (ε) τα εμπορικά σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από—  

 (i) το σχήμα που επιβάλλει η ίδια η φύση του εμπορεύματος, ή  

 (ii) το σχήμα του εμπορεύματος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη 
ενός τεχνικού αποτελέσματος, ή 

 

 (iii) το σχήμα που προσδίδει ουσιαστική αξία στο εμπόρευμα,  

 (στ) τα εμπορικά σήματα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό, 
ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του 
εμπορεύματος ή της υπηρεσίας, 
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  (ζ) τα εμπορικά σήματα τα οποία είναι απαράδεκτα ή ακυρωτέα δυνάμει του 
άρθρου 6δις της Σύμβασης των Παρισίων για την Προστασία της 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, 

  (η) τα εμπορικά σήματα που περιλαμβάνουν σημείο μεγάλης συμβολικής 
σημασίας, και ιδίως θρησκευτικό σύμβολο, 

  (θ) τα εμπορικά σήματα για τα οποία η αίτηση εγγραφής έγινε κακόπιστα από 
τον αιτούντα. 

  (2) Εμπορικό σήμα γίνεται δεκτό προς εγγραφή ή δεν κηρύσσεται άκυρο κατ' 
εφαρμογή των παραγράφων (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (1), εφόσον πριν από την 
ημερομηνία της αίτησης για εγγραφή και μετά από τη χρήση που του έχει γίνει 
απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα.». 

Κατάργηση του 
άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου καταργείται. 

  

Αντικατάσταση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο άρθρο: 
«Απαγόρευση 
εγγραφής 
σκανδαλιστικού 
σχεδίου κλπ. 

13. Δεν εγγράφεται ως εμπορικό σήμα ή μέρος εμπορικού σήματος ή, αν 
εγγραφεί, είναι δυνατό να κηρυχθεί άκυρο, οποιοδήποτε σκανδαλιστικό σχέδιο 
ή οποιοδήποτε σημείο που αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.». 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο άρθρο: 
«Απαγόρευση 
εγγραφής 
πανομοιοτύπων 
και 
ομοιαζόντων 
εμπορικών 
σημάτων. 

14.—(1) Εμπορικό σήμα δεν εγγράφεται ή, εάν εγγραφεί, είναι δυνατό να 
κηρυχθεί άκυρο, αν— 

 (α) Είναι πανομοιότυπο με προγενέστερο εμπορικό σήμα, και τα 
εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το εμπορικό σήμα δηλώνεται ή 
είναι εγγεγραμμένο, είναι πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες 
προστατεύεται το προγενέστερο εμπορικό σήμα, 

  (β) λόγω της ταυτότητάς του ή της ομοιότητας με προγενέστερο εμπορικό 
σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών 
που τα δύο εμπορικά σήματα προσδιορίζουν, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του 
κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το 
προγενέστερο εμπορικό σήμα, 

  (γ) είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο εμπορικό σήμα και τα 
εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το εμπορικό σήμα δηλώνεται ή 
είναι εγγεγραμμένο δεν είναι παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες 
προστατεύεται το προγενέστερο -εμπορικό σήμα, εφόσον το προγενέστερο 
εμπορικό σήμα χαίρει φήμης στην Κυπριακή Δημοκρατία, η δε 
χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου εμπορικού σήματος, χωρίς εύλογη αιτία, 
θα επέφερε, χωρίς οποιοδήποτε κόστος, όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα 
ή τη φήμη του προγενέστερου εμπορικού σήματος ή θα ήταν βλαπτική για 
τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη, 

  (δ) η χρήση του εμπορικού σήματος δυνατό να απαγορευθεί δυνάμει 
προγενέστερου δικαιώματος, πέραν των δικαιωμάτων τα οποία 
προβλέπονται στο Άρθρο 14Α και ιδίως δυνάμει- 

  (i) του δικαιώματος επί του ονόματος, 
  (ii) του δικαιώματος επί της ιδίας εικόνας, 
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 (iii) συγγραφικού δικαιώματος,  

 (iν) δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας,  

 (ε) το εμπορικό σήμα είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο 
συλλογικό εμπορικό σήμα που έπαψε να ισχύει μέσα στην τριετία που 
προηγήθηκε της κατάθεσης της αίτησης για εγγραφή, 

 

 (στ) το εμπορικό σήμα είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο 
πιστοποιούν εμπορικό σήμα που έπαψε να ισχύει μέσα στην τριετία που 
προηγήθηκε της κατάθεσης της αίτησης για εγγραφή, 

 

 (ζ) το εμπορικό σήμα είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο 
εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα για πανομοιότυπα ή παρόμοια εμπορεύματα ή 
υπηρεσίες και το οποίο απωλέσθη λόγω μη ανανέωσης μέσα στη διετία που 
προηγήθηκε της κατάθεσης της αίτησης για εγγραφή, εκτός αν ο ιδιοκτήτης 
του προγενέστερου εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος έχει συγκατατεθεί 
στην εγγραφή του μεταγενέστερου ή, κατά τη διετία που προηγήθηκε της μη 
ανανέωσης του προγενέστερου εμπορικού σήματος, ο ιδιοκτήτης του εν λόγω 
σήματος δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του εμπορικού σήματος του για τα 
εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες είχε εγγραφεί. 

 

 (2) Σε περίπτωση καλόπιστης έντιμης ταυτόχρονης χρήσης, ή άλλων ειδικών 
περιστάσεων οι οποίες κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου ή του Εφόρου καθιστούν 
αυτό ορθό, το Δικαστήριο ή ο Έφορος δύναται να επιτρέψει την εγγραφή 
εμπορικών σημάτων τα οποία είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια μεταξύ των σε 
σχέση με τα ίδια εμπορεύματα ή περιγραφή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών από 
περισσότερους από έναν ιδιοκτήτη, τηρουμένων τέτοιων όρων και περιορισμών, 
αν υπάρχουν, που το Δικαστήριο ή ο Έφορος, ανάλογα με την περίπτωση, 
θεωρήσουν ορθό να επιβάλουν. 

 

 (3) Όταν υποβληθούν χωριστές αιτήσεις από διαφορετικά πρόσωπα για να 
εγγραφούν αντιστοίχως ως ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων τα οποία είναι 
πανομοιότυπα ή παρόμοια μεταξύ τους, σε σχέση με τα ίδια εμπορεύματα ή 
περιγραφή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, ο Έφορος δύναται να αρνηθεί να 
εγγράψει οποιοδήποτε από αυτά, μέχρις ότου τα δικαιώματά τους αποφασιστούν 
από το Δικαστήριο, ή διευθετηθούν με συμφωνία κατά τρόπο που εγκρίνεται από 
αυτόν ή, σε έφεση, από το Δικαστήριο.». 

 

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 14 των 
ακόλουθων νέων άρθρων 14Α, 14Β και 14Γ: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέων 
άρθρων 14Α, 14Β 
και 14Γ. 

«Προγενέστερα 
εμπορικά 
σήματα. 

14Α.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου 'προγενέστερα εμπορικά 
σήματα' σημαίνει— 

(α) Τα εμπορικά σήματα τα οποία έχουν εγγραφεί πριν από την ημερομηνία 
αίτησης για εγγραφή του εμπορικού σήματος, αφού ληφθούν υπόψη τα 
προβαλλόμενα δικαιώματα προτεραιότητας για τα σήματα αυτά και τα οποία 
ανήκουν στις εξής κατηγορίες: 

 (i) Εμπορικά σήματα εγγεγραμμένα στο μητρώο,  

 (ii) εμπορικά σήματα με διεθνή εγγραφή, η οποία ισχύει στην 
Κύπρο, 
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  (iii) Κοινοτικά εμπορικά σήματα που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του 
Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά, 

  (β) οι αιτήσεις για εγγραφή εμπορικών σημάτων που ανήκουν στις 
κατηγορίες (i) έως (iii) της παραγράφου (α) πιο πάνω υπό την επιφύλαξη 
της εγγραφής τους, 

  (γ) τα εμπορικά σήματα, τα οποία, κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης για εγγραφή του εμπορικού σήματος είναι 'παγκοίνως γνωστά' 
στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 6δις της Σύμβασης 
των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

  (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «Γραφείο Εναρμόνισης στην 
Εσωτερική Αγορά» σημαίνει το Γραφείο εναρμόνισης στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς που προνοείται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 2868/95 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1995 περί της εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αρ. 40/94 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το κοινοτικό 
σήμα. 

 Συγκατάθεση 
δικαιούχου 
προγενέστερου 
εμπορικού 
σήματος. 

14Β. Εμπορικό σήμα εγγράφεται και, αν έχει εγγραφεί, δεν κηρύσσεται 
άκυρο, αν ο ιδιοκτήτης του προγενέστερου εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος 
ή προγενέστερου δικαιώματος συγκατατίθεται στην εγγραφή του 
μεταγενέστερου εμπορικού σήματος. 

 Απώλεια 
δικαιώματος 
λόγω ανοχής. 

14Γ. Αν ο ιδιοκτήτης προγενέστερου εμπορικού σήματος ανέχθηκε εν 
γνώσει του για συνεχή περίοδο πέντε ετών τη χρήση μεταγενέστερου 
εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος, δεν δικαιούται πλέον βάσει του 
προγενέστερου εμπορικού σήματος να ζητήσει την ακύρωσή του, ούτε να 
αντιταχθεί στη χρήση του μεταγενέστερου εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος 
για τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες το μεταγενέστερο εμπορικό 
σήμα χρησιμοποιήθηκε, εκτός αν η αίτηση για εγγραφή του μεταγενέστερου 
εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος ήταν κακόπιστη: 

  Νοείται ότι ο ιδιοκτήτης μεταγενέστερου εγγεγραμμένου εμπορικού 
σήματος δε δικαιούται να αντιταχθεί στη χρήση του προγενέστερου 
δικαιώματος, ακόμα και αν το δικαίωμα εκείνο δεν μπορεί πλέον να προβληθεί 
κατά του προγενέστερου εμπορικού σήματος.». 

Κατάργηση του 
άρθρου 17 του 
βασικού νόμου. 

12. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου καταργείται. 

Κατάργηση του 
άρθρου 19 του 
βασικού νόμου. 

13. Το εδάφιο (3) του άρθρου 19 του βασικού νόμου καταργείται και τα εδάφια (4), (5), 
(6) και (7), αυτού αναριθμούνται σε (3), (4), (5) και (6), αντίστοιχα. 

Κατάργηση του 
άρθρου 20 του 
βασικού νόμου. 

14. Το εδάφιο (1) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της επιφύλαξης του με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: «Νοείται ότι ο Έφορος 
δύναται να προβεί σε δημοσίευση της αίτησης πριν από την αποδοχή, εάν κρίνει σκόπιμο να 
πράξει τούτο, και, όταν η αίτηση δημοσιευθεί με τον τρόπο αυτό, ο Έφορος δύναται, αν 
θεωρεί ορθό, να δημοσιεύσει αυτή εκ νέου, όταν η αίτηση τύχει αποδοχής, αλλά δε 
δεσμεύεται να πράξει τούτο.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 20 του 
βασικού νόμου. 

15. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο άρθρο: 

«Λόγοι 
διαγραφής από 
το μητρώο. 

28.—(1) Εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα δύναται να διαγραφεί από το 
μητρώο αναφορικά με οποιαδήποτε εμπορεύματα ή υπηρεσίες σε σχέση με τα 
οποία αυτό είναι εγγεγραμμένο κατόπιν αίτησης 
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 προς το Δικαστήριο από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει παράπονο ή, κατά 
εκλογή του αιτητή και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 49, προς τον 
Έφορο, εάν— 

 

 (α) Για διάστημα πέντε συνεχών ετών, δεν έχει γίνει από τον εκάστοτε 
ιδιοκτήτη ουσιαστική χρήση του εμπορικού σήματος για τα εμπορεύματα ή 
τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει εγγραφεί και δεν υπάρχει εύλογη αιτία για 
τη μη χρήση του, 

 

 (β) μετά την ημερομηνία εγγραφής το εμπορικό σήμα, συνεπεία πράξεων ή 
αδράνειας του εκάστοτε ιδιοκτήτη, έχει καταστεί συνήθης εμπορική 
ονομασία εμπορεύματος ή υπηρεσίας για την οποία έχει εγγραφεί, 

 

 (γ) λόγω της χρήσης του εμπορικού σήματος από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, ή 
με τη συγκατάθεσή του, για τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
έχει εγγραφεί, ενδέχεται να παραπλανηθεί το κοινό ιδίως ως προς τη φύση, 
την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών 
αυτών. 

 

 (2) Εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα δεν διαγράφεται από το Μητρώο δυνάμει 
της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου αν, κατά το 
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης του διαστήματος των πέντε 
συνεχών ετών που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο και της υποβολής 
της αίτησης για διαγραφή, υπήρξε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής 
χρήσης του σήματος: 

 

 Νοείται ότι η έναρξη ή επανάληψη της χρήσης εντός περιόδου τριών μηνών 
πριν από την υποβολή της αίτησης διαγραφής, η οποία δεν αρχίζει να τρέχει 
νωρίτερα από τη συμπλήρωση της συνεχούς πενταετίας μη χρήσης, δε 
λαμβάνεται υπόψη, στην περίπτωση κατά την οποία οι προπαρασκευαστικές 
ενέργειες για την έναρξη ή την επανάληψη της χρήσης συνέβησαν αφού ο 
ιδιοκτήτης έλαβε γνώση του γεγονότος ότι υπήρχε πιθανότητα να υποβληθεί η 
αίτηση διαγραφής.». 

 

16. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 28, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 28Α: 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 28 
Α. 

«Κυρώσεις 
λόγω 
αχρησίας. 

28Α. Εάν σε διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία εγγραφής του 
εμπορικού σήματος στο Μητρώο ο εκάστοτε ιδιοκτήτης δεν έχει κάνει 
ουσιαστική χρήση του σήματος για τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες, ή μέρος 
αυτών, για τις οποίες το εμπορικό σήμα έχει εγγραφεί ή, αν έχει διακόψει τη 
χρήση του εμπορικού σήματος επί μία συνεχή πενταετία, το εμπορικό σήμα 
υποβάλλεται, αναφορικά με τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες για τα οποία δεν 
έχει τύχει χρήσης, και εκτός αν υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση, στις 
εξής κυρώσεις: 

 (α) Δεν μπορεί να υπάρξει επίκληση του εμπορικού σήματος με σκοπό να 
κηρυχθεί άκυρο αντίθετο μεταγενέστερο εμπορικό σήμα· 

 

 (β) δεν μπορεί να υπάρξει επίκληση του εμπορικού σήματος για σκοπούς 
απόρριψης της εγγραφής αντίθετου μεταγενέστερου εμπορικού σήματος· 

 

 (γ) υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 28 σε περίπτωση 
ανταίτησης διαγραφής, το εμπορικό σήμα δεν μπορεί να προβληθεί 
έγκυρα σε διαδικασία για παραβίαση αν αποδειχθεί, μετά από ένσταση, 
ότι το εν λόγω εμπορικό σήμα μπορεί να διαγραφεί από το Μητρώο 
δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 28.». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 29 του 
βασικού νόμου. 

17. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού (5η και 6η γραμμή) των λέξεων «αλλά 
τηρουμένου κάποιου βαθμού ελέγχου από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη»· 

 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού (3η γραμμή) των λέξεων «του άρθρου 
28» με τις λέξεις «των άρθρων 28 και 28Α»· 

 (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: «(5) 
Όταν ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου 
εδαφίου, εγγράφει τον προτεινόμενο δικαιούχο χρήσης ως δικαιούχο χρήσης 
αναφορικά με τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία ο Έφορος έχει 
ικανοποιηθεί.»· 

 
(δ) με την κατάργηση του εδαφίου (6) αυτού· 

 (ε) με την αναρίθμηση των εδαφίων (7), (8), (9), (10), (11) και (12) αυτού σε (6), (7), 
(8), (9), (10) και (11) αντίστοιχα. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 30 του 
βασικού νόμου. 

18. Το εδάφιο (2) του άρθρου 30 του βασικού νόμου διαγράφεται και τα εδάφια (3) και 
(4) αυτού αναριθμούνται σε (2) και (3) αντίστοιχα. 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
προσθήκη του νέου 
άρθρου 32Α. 

19. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 32Α:

«Χρήση 
εμπορικού 
σήματος. 

32Α. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου— 

Η χρήση εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος περιλαμβάνει τη χρήση του εν λόγω 
εμπορικού σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δε 
μεταβάλλουν το διακριτικό χαρακτήρα του εμπορικού σήματος στη μορφή που 
έχει εγγραφεί· 

  η χρήση εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή, 
σε περίπτωση συλλογικού ή πιστοποιούντος εμπορικού σήματος, η χρήση από 
πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν συλλογικό ή πιστοποιούν εμπορικό 
σήμα, θεωρείται ως χρήση από τον ιδιοκτήτη.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 33 του 
βασικού νόμου. 

20. Το εδάφιο (5) του άρθρου 33 του βασικού νόμου καταργείται. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 37Α του 
βασικού νόμου. 

21. Το άρθρο 37Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο άρθρο: 
«Πιστοποιούντα 
εμπορικά 
σήματα. 

37Α.—(1) Πιστοποιούν εμπορικό σήμα είναι το εμπορικό σήμα  που υποδηλεί
ότι τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία χρησιμοποιείται είναι 
πιστοποιημένα από τον ιδιοκτήτη του εν λόγω σήματος ως προς την ποιότητα, την 
ακρίβεια ή άλλο χαρακτηριστικό τους, συμπεριλαμβανομένων της προέλευσης, 
των συστατικών ή, για τα εμπορεύματα, του τρόπου κατασκευής τους και, για τις 
υπηρεσίες, του τρόπου εκτέλεσής τους. 

 Πρώτος 
Πίνακας. 

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στα πιστοποιούντα 
εμπορικά σήματα τηρουμένων των διατάξεων του Πρώτου Πίνακα.». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
προσθήκη του νέου 
άρθρου 37Β. 

22. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 37Α, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 37Β: 

«Συλλογικά 
εμπορικά 
σήματα. 

37Β.—(1) Συλλογικό εμπορικό σήμα είναι το εμπορικό σήμα που διακρίνει τα 
εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες μελών ενός συνδέσμου που είναι ιδιοκτήτης του 
σήματος από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. 
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 (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος σύνδεσμος 
περιλαμβάνει νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματεία, ιδρύματα, 
συνεργατικές εταιρείες και γενικά ενώσεις και οργανώσεις προσώπων που, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία που τις διέπει, δύνανται, υπό το δικό τους όνομα, 
να έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, να πραγματοποιούν νομικές πράξεις, 
να συνάπτουν συμβάσεις, να ενάγουν και να ενάγονται. 

 

 (3) Ουδείς σύνδεσμος εγγράφεται ως ιδιοκτήτης συλλογικού εμπορικού 
σήματος, εκτός αν τα μέλη του είναι πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες 
κατασκευής, παραγωγής, μεταποίησης ή εμπορίας αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών. 

 

Τρίτος Πίνακας. (4) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στα συλλογικά 
εμπορικά σήματα, τηρουμένων των διατάξεων του Τρίτου Πίνακα.». 

 

23. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τον υπότιτλο 
«Ποικίλες Διατάξεις» του ακόλουθου νέου άρθρου: 

Προσθήκη νέου 
άρθρου μετά τον 
υπότιτλο «Ποικίλες 
Διατάξεις». «Λόγοι 

απαράδεκτου, 
διαγραφής ή 
ακυρότητας που 
αφορούν μέρος μόνο 
των εμπορευμάτων ή 
υπηρεσιών. 

54Α. Αν οι λόγοι απαράδεκτου, διαγραφής ή ακυρότητας ενός σήματος 
αφορούν μέρος μόνο των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών για τις οποίες το εν 
λόγω σήμα έχει υποβληθεί προς εγγραφή ή έχει εγγραφεί, το απαράδεκτο ή η 
διαγραφή ή η ακυρότητα καλύπτει μόνο τα συγκεκριμένα αυτά εμπορεύματα 
ή τις συγκεκριμένες αυτές υπηρεσίες.». 

24. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του Πρώτου Πίνακα και την 
αντικατάστασή του με τον ακόλουθο Πίνακα: 

Αντικατάσταση του 
Πρώτου Πίνακα του 
βασικού νόμου. 

 «ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 (Άρθρο 37Α)  

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ  

1. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στα πιστοποιούντα εμπορικά σήματα 
τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων. 

 

2. Σε σχέση με πιστοποιούν εμπορικό σήμα, η αναφορά που περιέχεται στην ερμηνεία του 
όρου 'εμπορικό σήμα', στο άρθρο 2, σε (σημεία) ' που μπορούν από τη φύση τους να 
διακρίνουν τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων 
επιχειρήσεων', θα διαβάζεται και θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε (σημεία) ' που μπορούν από 
τη φύση τους να διακρίνουν τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τα 
αντίστοιχα που δεν πιστοποιούνται'. 

 

3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, είναι 
δυνατή η εγγραφή πιστοποιούντος εμπορικού σήματος που συνίσταται από σημεία ή 
ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύουν στο εμπόριο προς δήλωση της γεωγραφικής 
προέλευσης του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας: 

 

Νοείται ότι ο ιδιοκτήτης πιστοποιούντος εμπορικού σήματος που συνίσταται από σημεία 
ή ενδείξεις του είδους που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο δε δικαιούται να 
απαγορεύει τη χρήση των εν λόγω σημείων ή ενδείξεων, όταν αυτά χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τα χρηστά ήθη του εμπορίου και της βιομηχανίας, ιδιαίτερα όταν αυτά 
χρησιμοποιούνται από πρόσωπο που δικαιούται να χρησιμοποιεί γεωγραφική ονομασία. 
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4.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 11, δεν εγγράφεται 
πιστοποιούν εμπορικό σήμα ή, αν εγγραφεί, είναι δυνατό να κηρυχθεί άκυρο, αν το κοινό 
ενδέχεται να παραπλανηθεί ως προς το χαρακτήρα ή την έννοια του εν λόγω σήματος, 
ιδιαίτερα αν το σήμα αυτό ενδέχεται να εκληφθεί ως κάτι διαφορετικό από πιστοποιούν 
εμπορικό σήμα. 

(2) Ο Έφορος δύναται να απαιτήσει όπως πιστοποιούν εμπορικό σήμα περιλαμβάνει 
ένδειξη ότι είναι τέτοιας φύσης εμπορικό σήμα. 

5.—(1) Ο αιτούμενος την εγγραφή πιστοποιούντος εμπορικού σήματος υποβάλλει προς 
τον Έφορο, μαζί με την αίτηση, κανονισμούς που διέπουν τη χρήση του εν λόγω σήματος για 
να μπορέσει ο Έφορος να εξετάσει τα πιο κάτω θέματα: 

(α) Κατά πόσο ο αιτητής είναι κατάλληλος να πιστοποιήσει τα εμπορεύματα ή τις 
υπηρεσίες σε σχέση με τις οποίες το σήμα πρόκειται να εγγραφεί· 
(β) κατά πόσο οι κανονισμοί είναι ικανοποιητικοί· και 
(γ) κατά πόσο υπό όλες τις περιστάσεις η εγγραφή που ζητείται είναι προς το 
δημόσιο συμφέρον. 

(2) Ο Έφορος δύναται μετά την εξέταση της αίτησης— 

(i) Να απορρίψει την αίτηση, ή 

(ii) να αποδεχθεί αυτή και να εγκρίνει τους κανονισμούς, είτε χωρίς τροποποίηση και 
χωρίς όρους, είτε με τέτοιους όρους ή περιορισμούς ή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή 
μετατροπές της αίτησης ή των κανονισμών, τις οποίες αυτός θεωρεί απαραίτητες, 
έχοντας υπόψη οποιαδήποτε από τα πιο πάνω θέματα. 

6. Οι κανονισμοί που κατατίθενται στον Έφορο, σε σχέση με πιστοποιούν εμπορικό σήμα 
ρυθμίζουν τη χρήση αυτού και περιλαμβάνουν διατάξεις ως προς τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο ιδιοκτήτης πιστοποιεί εμπορεύματα ή υπηρεσίες και εξουσιοδοτεί τη χρήση του 
πιστοποιούντος εμπορικού σήματος και πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις που 
παρέχουν δικαίωμα έφεσης προς τον Έφορο εναντίον οποιασδήποτε άρνησης του ιδιοκτήτη 
του να πιστοποιήσει εμπορεύματα ή υπηρεσίες ή να εξουσιοδοτήσει τη χρήση του 
πιστοποιούντος εμπορικού σήματος σύμφωνα με τους κανονισμούς. Οι κανονισμοί που 
κατατέθηκαν με τον τρόπο αυτό υπόκεινται σε επιθεώρηση κατά παρόμοιο τρόπο όπως το 
μητρώο. 

7. Οι κανονισμοί που κατατέθηκαν αναφορικά με πιστοποιούν εμπορικό σήμα δύνανται, 
κατόπιν αίτησης του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη, να τροποποιούνται με τη συναίνεση του 
Εφόρου και σε τέτοια περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 20 εφαρμόζονται, τηρουμένων των 
αναλογιών. 

8.—(1) Ο Έφορος δύναται, κατόπιν αίτησης, κατά τον καθορισμένο τρόπο, οποιουδήποτε 
επηρεαζομένου προσώπου, να εκδώσει τέτοιο διάταγμα ως ήθελε θεωρήσει πρέπον για τη 
διαγραφή η τροποποίηση οποιασδήποτε καταχώρησης στο μητρώο, που αναφέρεται στο 
πιστοποιούν εμπορικό σήμα ή για τροποποίηση των κανονισμών που κατατέθηκαν για τους 
ακόλουθους λόγους: 

(α) Ότι ο ιδιοκτήτης δεν είναι πλέον κατάλληλος, σε περίπτωση οποιωνδήποτε 
εμπορευμάτων ή υπηρεσιών αναφορικά με τις οποίες το πιστοποιούν εμπορικό σήμα έχει 
εγγραφεί, να πιστοποιήσει τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες αυτές· 

(β)   ότι ο ιδιοκτήτης παρέλειψε να τηρήσει κάποια διάταξη των κανονισμών που 
κατατέθηκαν, την οποία αυτός ήταν υποχρεωμένος να τηρήσει· 
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(γ) ότι δεν είναι πλέον προς το δημόσιο συμφέρον να παραμείνει εγγεγραμμένο το 
πιστοποιούν σήμα· ή 

 

(δ) ότι είναι αναγκαίο προς το δημόσιο συμφέρον όπως τροποποιηθούν οι 
κανονισμοί, αν το εμπορικό σήμα θα παραμείνει εγγεγραμμένο. 

 

(2) Ο Έφορος διορθώνει το μητρώο και τους κανονισμούς που κατατέθηκαν με τέτοιο 
τρόπο, όπως θα ήταν αναγκαίο για να εφαρμοστεί διάταγμα που εκδόθηκε δυνάμει της 
προηγούμενης υποπαραγράφου. 

 

9. Πιστοποιούν εμπορικό σήμα δεν εκχωρείται ή μεταβιβάζεται διαφορετικά παρά με τη 
συγκατάθεση του Εφόρου. 

 

10. Οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται σε σχέση με 
πιστοποιούν εμπορικό σήμα, δηλαδή τα εδάφια (4) έως (8) του άρθρου 24, τα άρθρα 28 έως 
30 και το άρθρο 55.». 

 

25. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, ευθύς αμέσως μετά το Δεύτερο 
Πίνακα, του ακόλουθου νέου Πίνακα: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
προσθήκη νέου 
Πίνακα. 

«ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 37Β) 
 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ  

Γενικά  

1. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στα συλλογικά εμπορικά σήματα 
τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων. 

 

Σημεία από τα οποία μπορεί να συνίσταται ένα συλλογικό εμπορικό σήμα  

2. Σε σχέση με συλλογικό εμπορικό σήμα, η αναφορά που περιέχεται στην ερμηνεία του 
όρου 'εμπορικό σήμα', στο άρθρο 2, σε (σημεία) 'που μπορούν από τη φύση τους να 
διακρίνουν τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων 
επιχειρήσεων', θα διαβάζεται και θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε (σημεία) 'που μπορούν 
από τη φύση τους να διακρίνουν τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες των μελών του 
συνδέσμου που είναι ιδιοκτήτης του συλλογικού εμπορικού σήματος από τα αντίστοιχα 
άλλων επιχειρήσεων'. 

 

3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, 
είναι δυνατή η εγγραφή συλλογικού εμπορικού σήματος που συνίσταται από σημεία ή 
ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύουν στο εμπόριο προς δήλωση της γεωγραφικής 
προέλευσης του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας: 

 

Νοείται ότι ο ιδιοκτήτης συλλογικού εμπορικού σήματος που συνίσταται από σημεία ή 
ενδείξεις του είδους που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο δε δικαιούται να 
απαγορεύει τη χρήση των εν λόγω σημείων ή ενδείξεων, όταν αυτά χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τα χρηστά ήθη του εμπορίου και της βιομηχανίας, ιδιαίτερα όταν αυτά 
χρησιμοποιούνται από πρόσωπο που δικαιούται να χρησιμοποιεί γεωγραφική ονομασία. 

 

Συλλογικό εμπορικό σήμα δεν πρέπει να είναι παραπλανητικό ως προς το χαρακτήρα ή την 
έννοια του 

 

4.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 11, δεν εγγράφεται 
συλλογικό εμπορικό σήμα ή, αν εγγραφεί, είναι δυνατό να κηρυχθεί άκυρο, αν το κοινό 
ενδέχεται να παραπλανηθεί ως προς το χαρακτήρα ή την έννοια του εν λόγω σήματος, 
ιδιαίτερα αν το σήμα αυτό ενδέχεται να εκληφθεί ως κάτι διαφορετικό από συλλογικό 

εμπορικό σήμα. 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3459, 29/12/2000 176(I)/2000



(2) Ο Έφορος δύναται να απαιτήσει όπως συλλογικό εμπορικό σήμα 
περιλαμβάνει ένδειξη ότι είναι τέτοιας φύσης εμπορικό σήμα. 

Κανονισμοί που διέπουν τη χρήση συλλογικού εμπορικού σήματος 

5. —(1)Ο αιτούμενος την εγγραφή συλλογικού εμπορικού σήματος 
υποβάλλει προς τον Έφορο, μαζί με την αίτηση, κανονισμούς που διέπουν τη χρήση 
του εν λόγω σήματος. 

(2) Οι κανονισμοί πρέπει να καθορίζουν τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα 
να χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα, τους όρους που πρέπει να ικανοποιούν για να 
είναι μέλη του συνδέσμου και, αν υπάρχουν, τους όρους για τη χρήση του 
εμπορικού σήματος, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε κυρώσεων εναντίον 
παράνομης χρήσης. 

Έγκριση των κανονισμών από τον Έφορο 
6. Συλλογικό εμπορικό σήμα δεν εγγράφεται ή, αν εγγραφεί, είναι δυνατό να 

κηρυχθεί άκυρο, εκτός αν οι κανονισμοί που διέπουν τη χρήση του εμπορικού 
σήματος— 

(α) Ικανοποιούν την παράγραφο 5(2), και 
(β) δεν αντίκεινται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη. 

7. —(1)Ο Έφορος εξετάζει κατά πόσο οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 ικανοποιούνται. 

(2) Αν ο Έφορος είναι της γνώμης ότι οι προϋποθέσεις εκείνες δεν 
ικανοποιούνται, πληροφορεί τον αιτητή και δίνει σ' αυτόν ευκαιρία, μέσα σε 
περίοδο που ο Έφορος καθορίζει, να κάμει παραστάσεις ή να καταθέσει 
τροποποιημένους κανονισμούς. 

(3) Αν ο αιτητής δεν ικανοποιήσει τον Έφορο ότι οι προϋποθέσεις εκείνες δεν 
ικανοποιούνται, ή δεν καταθέσει τροποποιημένους κανονισμούς, ούτως ώστε να τις 
ικανοποιήσει, ή δεν ανταποκριθεί πριν το τέλος της καθορισμένης περιόδου, ο 
Έφορος απορρίπτει την αίτηση. 

(4) Αν ο Έφορος είναι της γνώμης ότι οι προϋποθέσεις εκείνες, και οι άλλες 
προϋποθέσεις για εγγραφή, ικανοποιούνται, αποδέχεται την αίτηση. 

Οι κανονισμοί να είναι ανοικτοί για επιθεώρηση 
8. Οι κανονισμοί που διέπουν τη χρήση εγγεγραμμένου συλλογικού εμπορικού 

σήματος είναι ανοικτοί για δημόσια επιθεώρηση κατά παρόμοιο τρόπο όπως το 
μητρώο. 

Τροποποίηση κανονισμών 
9. —(1)Τροποποίηση των κανονισμών που διέπουν τη χρήση εγγεγραμμένου 

συλλογικού εμπορικού σήματος δεν έχει αποτελέσματα αν οι τροποποιημένοι 
κανονισμοί δεν κατατεθούν στον Έφορο και γίνουν αποδεκτοί από αυτό. 

(2) Πριν να αποδεχτεί οποιουσδήποτε τροποποιητικούς κανονισμούς ο Έφορος 
μπορεί, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να δώσει εντολή να δημοσιευθούν. 

(3) Αν ο Έφορος δώσει εντολή για δημοσίευση, ειδοποίηση ένστασης μπορεί να 
δοθεί, αναφορικά με τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 6. 

Λόγοι διαγραφής από το μητρώο 
10. —(1)Ο Έφορος δύναται, κατόπιν αίτησης, κατά τον καθορισμένο τρόπο, 

οποιουδήποτε επηρεαζομένου προσώπου, να διαγράψει συλλογικό εμπορικό σήμα 
από το μητρώο για το λόγο— 
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(α) Ότι ο ιδιοκτήτης δεν μπόρεσε να τηρήσει, ή να διασφαλίσει την τήρηση των 
κανονισμών που διέπουν τη χρήση εμπορικού σήματος, ή 

 

(β) ότι έγινε τροποποίηση των κανονισμών, ούτως ώστε οι κανονισμοί—  

(i) να μην ικανοποιούν πλέον την παράγραφο 5(2), ή  

(ii) να είναι αντίθετοι με τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.  

11. Πέραν των λόγων ακυρότητας που μπορεί να προκύψουν λόγω παραβίασης των 
διατάξεων των άρθρων 11, 13 και 14, η εγγραφή συλλογικού εμπορικού σήματος μπορεί να 
κηρυχθεί άκυρη και για το λόγο ότι το σήμα εγγράφηκε κατά παράβαση των διατάξεων της 
παραγράφου 6.». 

 

26. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός από τη διάταξη του εδαφίου (7) του άρθρου 6 
του βασικού νόμου όπως προστίθεται από την παράγραφο (δ) του άρθρου 4 του παρόντος 
Νόμου, η οποία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 
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