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Θέμα: Ο Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος – Νέα Νομοθεσία σε εναρμόνιση με πρόσφατη 

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 
 
 
Κυρίες, Κύριοι, 
 
Το επισυναπτόμενο προσχέδιο νομοσχεδίου καταργεί και αντικαθιστά τον υφιστάμενο Περί 
Εμπορικών Σημάτων Νόμο, Κεφ. 268, και είναι εναρμονισμένο με την πρόσφατη Οδηγία της 
Ε.Ε. ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί 
σημάτων/αναδιατύπωση. 
 
Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απόψεις παρακαλούμε όπως τις κοινοποιήσετε στο 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2017, 
υπόψη κας Στάλως Παπαϊωάννου, τηλ. 22404386, email: deptcomp@drcor.mcit.gov.cy 
 
Με εκτίμηση 

 
Χρίστος Πετσίδης 
Διευθυντής Υπηρεσιών και Εμπορίου  
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Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

 

Προοίμιο 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L.336, 

23.12.2015, 

σ.1 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

τίτλο:  

‘Οδηγία 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των 

νομοθεσιών των κρατών μελών περί εμπορικών σημάτων 

(αναδιατύπωση)’.  

 

 

 

  Άρθρο 1 

 

Συνοπτικός 

Τίτλος 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Περί Εμπορικών Σημάτων 

Νόμος.  

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α´ 

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

  Άρθρο 2  

  Ορισμοί 

 

Ερμηνεία 2.  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι 

ορισμοί:  

 

(α)  “Νόμος” :  Σημαίνει τον Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο. 

 

(β)  “Έφορος” :  Σημαίνει τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημος 

Παραλήπτης.  

 



 2 

(γ)  “Δικαστήριο” :  το αρμόδιο κατά περίπτωση Δικαστήριο. 

 

(δ)”Μητρώο” : Σημαίνει το Μητρώο εμπορικών σημάτων που 

τηρείται βάσει του νόμου αυτού. 

 

(ε)  ”Εγγραφή” :  Σημαίνει την εγγραφή του σήματος στο Μητρώο 

σημάτων. 

 

(στ) “Δικαιούχος” :  Σημαίνει τον ιδιοκτήτη του σήματος. 

 

(ζ)  “Ένσταση” :  Σημαίνει την ένσταση για απόρριψη της αίτησης 

εγγραφής που βασίζεται σε προγενέστερα σήματα ή δικαιώματα. 

 

(η)  “Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου”:  Σημαίνει τους λόγους που 

αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου; πρόκειται κυρίως 

γιά σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα. 

 

(θ)  “Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου”:  Σημαίνει τους λόγους που 

αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος Νόμου; πρόκειται κυρίως 

γιά προγενέστερα σήματα ή δικαιώματα που εμποδίζουν την 

εγγραφή μεταγενέστερου σήματος. 

 

(ι)  “Ταυτότητα σημάτων ή σημείων”:  Σημαίνει τα σήματα ή τα 

σημεία που είναι πανομοιότυπα μεταξύ τους. 

 

(ια) “Ταυτότητα προϊόντων ή υπηρεσιών”: Σημαίνει τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες που είναι πανομοιότυπα ή πανομοιότυπες μεταξύ 

τους. 

 

 

Κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 

207/2009 

Επίσημη 

(ιβ) “Αρχαιότητα” : η έννοια και τα έννομα αποτελέσματα αυτής 

ορίζονται στο άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 

(ιγ) “Μεταβίβαση” : η έννοια και τα έννομα αποτελέσματα αυτής 
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Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L.78, 

24.03.2009, 

σ.1  

ορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος Νόμου. 

 

 

(ΕΚ) αριθ. 

207/2009 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L.78, 

24.03.2009, 

σ.1 

(ιδ) “Μετατροπή” : η έννοια και τα έννομα αποτελέσματα αυτής 

ορίζονται στο άρθρο 112 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 

 

(ιε) “Αδειούχος χρήσης” : Σημαίνει το πρόσωπο προς το οποίο 

παραχωρείται άδεια χρήσης, αποκλειστική ή μη. 

 

(ιζ) ¨΄Εκπτωση” : Σημαίνει έκπτωση του δικαιούχου του σήματος 

από το δικαίωμά του στο σήμα, κυρίως λόγω μη χρήσης αυτού, 

και η διαγραφή του από το μητρώο. 

 

(ιη) “Ακυρότητα” : Σημαίνει την ακύρωση του σήματος και την 

διαγραφή του από το μητρώο για τον λόγο ότι η εγγραφή του έγινε 

κατά παράβαση ενός ή περισσοτέρων απολύτων ή σχετικών 

λόγων απαραδέκτου.  

 

(ιθ) “Kλάσεις προϊόντων και υπηρεσιών“ : Σημαίνει  ότι η αίτηση 

γιά εγγραφή σήματος ,μπορεί να περιλαμβάνει μία ή 

περισσότερες κλάσεις. 

 

(ικ) “Δικηγόρος” : Σημαίνει το πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί 

τη δικηγορία σύμφωνα με τον Περί Δικηγόρων Νόμο .  

 

(ιλ) “Αντιπρόσωπος του δικαιούχου” :  Σημαίνει το πρόσωπο που 

αντιπροσωπεύει τον δικαιούχο του σήματος στις εμπορικές ή 

άλλες συναλλαγές, για παράδειγμα, ο εμπορικός αντιπρόσωπος. 

 

(ιμ) “Υπουργός” : Σημαίνει  τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού. 
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(ιν) “Σύμβαση των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας”: Σημαίνει τη σύμβαση που κυρώθηκε με τον περί της 

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. 

 

 

 

  Άρθρο 3 

  Σημεία από τα οποία συνίσταται το σήμα 

 

Σημεία από τα 

οποία 

συνίσταται το 

σήμα 

3.- Το σήμα μπορεί να συνίσταται από κάθε σημείο,  μεταξύ άλλων 

από  λέξεις, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος προσώπων ή από  

σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή της 

συσκευασίας του ή από ήχους,  υπό τη προϋπόθεση ότι το  σημείο 

αυτό :  

 

(α) είναι ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας 

επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων και 

 

(β) μπορεί να αναπαρίσταται στο μητρώο κατά τρόπο που να 

επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με 

σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της προστασίας που 

παρέχεται στον δικαιούχο του.      

 

 

  Άρθρο 4 

  Το Μητρώο 
 

  Το μητρώο εμπορικών σημάτων 
 

Το μητρώο 
εμπορικών 
σημάτων 
 

4.-(1) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού εξακολουθεί να τηρείται στο 
Γραφείο του Εφόρου το μητρώο εμπορικών σημάτων, στο οποίο 
καταχωρούνται όλα τα εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα με τα 
ονόματα, διευθύνσεις και περιγραφές των ιδιοκτητών αυτών, οι 
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γνωστοποιήσεις των εκχωρήσεων και μεταβιβάσεων, τα ονόματα, 
διευθύνσεις και περιγραφές όλων των εγγεγραμμένων δικαιούχων 
χρήσης, οι παραιτήσεις από το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, οι 
όροι, περιορισμοί και τέτοια άλλα θέματα σχετικά με εγγεγραμμένα 
εμπορικά σήματα που δυνατό να καθοριστούν. 

(2) Το μητρώο είναι προσιτό στο κοινό για επιθεώρηση σε όλες τις 
κατάλληλες ώρες, τηρουμένων τέτοιων κανονισμών που δυνατό να 
καθοριστούν. 

(3) Το μητρώο τελεί υπό τον έλεγχο και διαχείριση του Εφόρου. 

 
 

 

  Άρθρο 5 

  Κτήση δικαιώματος 

 

Κτήση 

Δικαιώματος 

5.-Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος αποκτάται με την 

εγγραφή  του στο μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου. 

 

 

 

Άρθρο 6 

Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου 

 

Απόλυτοι 

λόγοι 

απαραδέκτου 

 

6.-(1) Δεν εγγράφονται ως σήματα σημεία τα οποία: 

 

 (α)  δεν μπορούν να αποτελέσουν σήμα σύμφωνα με το άρθρο 3 

του παρόντος Νόμου, 

 

(β)  στερούνται διακριτικού χαρακτήρα, 

 

(γ)  συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που 

μπορούν να χρησιμεύσουν στις συναλλαγές για τη δήλωση του 

είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της ποσότητας, του 

προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του 



 6 

χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή 

άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας, 

 

(δ) συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις, τα οποία 

έχουν καταστεί συνήθη στην καθομιλουμένη ή στη θεμιτή και 

πάγια πρακτική των συναλλαγών, 

 

(ε) συνίστανται αποκλειστικά από το σχήμα του  ή άλλο 

χαρακτηριστικό που επιβάλλεται από την ίδια τη φύση  του 

προϊόντος ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού 

αποτελέσματος ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν, 

 

(στ) αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη, 

 

(ζ)  μπορούν να παραπλανήσουν το κοινό, ιδίως ως προς τη 

φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή 

της υπηρεσίας, 

 

(η) είναι απορριπτέα δυνάμει του άρθρου 6 τρις της Σύμβασης 

των Παρισίων, ελλείψει αδείας των αρμοδίων αρχών, 

 

(θ) περιλαμβάνει διακριτικά σύμβολα, εμβλήματα ή θυρεούς 

πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 6 τρις της Σύμβασης των 

Παρισίων, καθώς και σημεία   μεγάλης συμβολικής σημασίας και 

ιδιαιτέρου δημοσίου συμφέροντος και ιδίως θρησκευτικά 

σύμβολα, παραστάσεις και λέξεις, 

 

(2) Δεν εγγράφονται ως σήματα σημεία των οποίων: 

 

(α) αποκλείεται η εγγραφή στο μητρώο σύμφωνα με τη νομοθεσία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περί Ονομασιών Προέλευσης και 

Γεωγραφικών Ενδείξεων Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή τις 

διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η 'Ένωση ή η Κυπριακή 
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Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπου προβλέπεται 

προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών 

ενδείξεων, 

 

(β) αποκλείεται η εγγραφή σύμφωνα με τη νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας 

ή τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η 'Ένωση ή η Κυπριακή 

Δημοκρατία  είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπου προβλέπεται 

προστασία των παραδοσιακών όρων των οίνων, 

 

(γ) αποκλείεται η εγγραφή σύμφωνα με τη νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η 

Ένωση   είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπου προβλέπεται 

προστασία των  εγγυημένων  παραδοσιακών ιδιότυπων 

προϊόντων, 

 

(δ) συνίστανται από ή αναπαράγουν στα βασικά τους στοιχεία 

προγενέστερη ονομασία φυτικής ποικιλίας εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Περί 

Φυτικών Ποικιλιών Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή τις 

διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ένωση ή η Κυπριακή 

Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπου προβλέπεται η 

προστασία των δικαιωμάτων στις φυτικές ποικιλίες και τα οποία 

σχετίζονται με φυτικές ποικιλίες του ιδίου είδους ή πολύ 

συγγενικών ειδών. 

 

(3)  Σήμα δεν γίνεται δεκτό προς εγγραφή εάν η αίτηση εγγραφής 

έγινε κακόπιστα από τον αιτούντα. 

 

      (4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των παραγράφων (β) (γ) και 

(δ) του εδαφίου (1), σημείο γίνεται δεκτό για εγγραφή εφόσον 

μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εγγραφής απέκτησε 

διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσης του.  
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  Άρθρο 7 

  Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου  

 

Σχετικοί λόγοι 

απαραδέκτου  

 

7.- (1) Σημείο δεν γίνεται δεκτό για εγγραφή: 

 

(α) εάν είναι ταυτόσημο με προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή 

οι υπηρεσίες, για τα οποία ζητείται η εγγραφή του σήματος, 

ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το 

προγενέστερο σήμα, 

 

(β) εάν, λόγω της ταυτότητας με το προγενέστερο σήμα και της 

ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της ομοιότητας με το 

προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας των προϊόντων ή 

υπηρεσιών ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της 

ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, υπάρχει κίνδυνος 

σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο 

συσχέτισής του με το προγενέστερο σήμα, 

 

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ως προγενέστερα σήματα 

νοούνται: 

 

(α) σήματα των οποίων η ημερομηνία της αίτησης εγγραφής είναι  

προγενέστερη της ημερομηνίας της αίτησης για εγγραφή του 

σήματος, αφού ληφθούν υπόψη, κατά περίπτωση, τα 

προβαλλόμενα δικαιώματα προτεραιότητας για τα σήματα αυτά, 

και τα οποία ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

(ι) σήματα εγγεγραμμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία, 

(ιι) σήματα εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

(ιιι) σήματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς εγγραφής , με 

ισχύ στην Κυπριακή Δημοκρατία 
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Κανονισμό 

(ΕΚ) 

αριθ.207/2009 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L.78, 

24.03.2009, 

σ.1 

(β) σήματα εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των οποίων 

εγκύρως προβάλλεται η αρχαιότητα, σύμφωνα  με τον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 207/2009, απορρέουσα από σήμα εγγεγραμμένο στην 

Κυπριακή Δημοκρατία ή διεθνές σήμα με ισχύ στην Κυπριακή 

Δημοκρατία,  εάν έχει προηγηθεί παραίτηση από το εν λόγω σήμα 

ή απόσβεση του δικαιώματος επί του σήματος. 

 

(γ) αιτήσεις σημάτων που υπάγονται στις παραγράφους  (α) και 

(β), υπό την επιφύλαξη της εγγραφής τους, 

 

(δ) σήματα τα οποία, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 

του σήματος ή ενδεχομένως κατά την ημερομηνία προτεραιότητας 

που προβάλλεται προς υποστήριξη αυτής, είναι παγκοίνως 

γνωστά στην Κυπριακή Δημοκρατία, κατά την έννοια του άρθρου 

6 δις της Σύμβασης των Παρισίων, 

 

(3) Ένα σήμα δεν γίνεται δεκτό για εγγραφή εάν : 

 

 (α) είναι ταυτόσημο ή όμοιο με προγενέστερο σήμα, ανεξαρτήτως 

του αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία ή τις οποίες 

κατατέθηκε ή εγγράφηκε είναι ταυτόσημα, όμοια ή μη όμοια με 

εκείνα για τα οποία  έχει καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα, 

εφόσον το προγενέστερο σήμα έχει αποκτήσει φήμη στην 

Κυπριακή Δημοκρατία ή σε περίπτωση σήματος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, έχει φήμη στην Ένωση η δε χρησιμοποίηση του 

μεταγενέστερου σήματος, χωρίς εύλογη αιτία, θα προσπόριζε 

αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του 

προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή 

τη φήμη αυτού,  

 

(β) ο δικηγόρος ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου του σήματος 

καταθέτει  αίτηση εγγραφής, επ' ονόματι του και χωρίς την άδεια 
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του δικαιούχου, εκτός αν ο εν λόγω δικηγόρος ή  αντιπρόσωπος 

δικαιολογήσει την πράξη του, 

 

(γ) πριν από την ημερομηνία της αίτησης εγγραφής του σήματος 

είχε ήδη υποβληθεί αίτηση γιά ονομασία προέλευσης ή για 

γεωγραφική ένδειξη, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης ή της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, με την επιφύλαξη της μεταγενέστερης 

εγγραφής της ονομασίας ή της ένδειξης και εφόσον, σύμφωνα με 

τον Περί Φυτικών Ποικιλιών Νόμο, παρέχεται στον δικαιούχο της 

ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης το δικαίωμα να 

απαγορεύει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος. 

 

(4) Ένα σήμα δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση εφόσον και κατά 

το μέτρο που:    

  

(α) προσκρούει σε δικαίωμα μη εγγεγραμμένου σήματος ή άλλου 

διακριτικού σημείου ή γνωρίσματος που χρησιμοποιείται στις 

συναλλαγές, το οποίο παρέχει στο δικαιούχο το δικαίωμα να 

απαγορεύει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος, με την 

προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα αυτά έχουν αποκτηθεί πριν από 

την ημερομηνία κατάθεσης του εν λόγω σημείου, αφού ληφθούν 

υπόψη τα τυχόν προβαλλόμενα δικαιώματα προτεραιότητας, 

 

(β)  η χρήση του σήματος μπορεί να απαγορευθεί δυνάμει 

προγενέστερου δικαιώματος, πέραν των προβλεπόμενων στο 

εδάφιο (2) του άρθρου αυτού και στην παράγραφο (α) του 

παρόντος εδαφίου και ιδίως δυνάμει: 

(i) δικαιώματος επί του ονόματος, 

(ii) δικαιώματος επί της προσωπικότητας, 

(iii) συγγραφικού δικαιώματος, 

(iv) δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

 

(γ) ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση με σήμα που έχει 
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εγγραφεί και χρησιμοποιείται στην αλλοδαπή  κατά τη στιγμή της 

κατάθεσης της αίτησης για εγγραφή, αν αυτή έγινε κακόπιστα από 

τον αιτούντα. 

 

(5) Έγγραφη συναίνεση, με ή χωρίς όρους, του δικαιούχου 

προγενέστερου σήματος που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας εγγραφής  του σήματος, αίρει το κώλυμα 

εγγραφής αυτού, εκτός εάν δημιουργείται προφανής κίνδυνος 

παραπλάνησης του κοινού, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα 

ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

 

(6) 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 τους 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 

επιβάλλουν.  

 

(7) 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 δικαιώματα τους αποφασιστούν από το  Δικαστήριο ή 

διευθετηθούν με συμφωνία κατά τρόπο που εγκρίνεται από αυτόν ή σε 

έφεση, από το Δικαστήριο. 
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  Άρθρο 8 

  Λόγοι απόρριψης για μέρος μόνον των προϊόντων ή υπηρεσιών 

 

Λόγοι 

απόρριψης για 

μέρος μόνον 

των 

προϊόντων ή 

υπηρεσιών 

 

8.- Εάν οι λόγοι απόρριψης ενός σήματος αφορούν μέρος μόνον των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία ή τις οποίες το εν λόγω 

σήμα έχει εγγραφεί, η απόρριψη καλύπτει μόνον τα συγκεκριμένα 

προϊόντα ή υπηρεσίες. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - ΕΚΤΑΣΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

  Άρθρο 9   

  Δικαιώματα που παρέχει το σήμα 

 

Δικαιώματα 

που παρέχει 

το σήμα 

 

9.- (1) Η εγγραφή του σήματος παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικά 

δικαιώματα επ' αυτού.  

 

(2) Τηρουμένων των δικαιωμάτων των δικαιούχων που έχουν 

αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή 

την ημερομηνία προτεραιότητας του εγγεγραμμένου σήματος, 

ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε 

τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη 

συγκατάθεσή του : 

 

(α) σημείο που  είναι ταυτόσημο με το σήμα και χρησιμοποιείται 

για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται με εκείνες για τις 

οποίες το σήμα έχει εγγραφεί, 

 

 (β) σημείο που είναι ταυτόσημο ή όμοιο με το σήμα και 

χρησιμοποιείται για  προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι ταυτόσημα ή 
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όμοια με τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία έχει καταχωρισθεί 

το σήμα, εάν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, 

συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης του σημείου 

με το σήμα, 

 

(γ) σημείο που είναι ταυτόσημο ή όμοιο με το σήμα, ανεξαρτήτως 

του αν χρησιμοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες ταυτόσημα, 

όμοια ή μη όμοια με εκείνα για τα οποία έχει εγγραφεί το σήμα, 

εάν αυτό χαίρει φήμης στην Κυπριακή Δημοκρατία και η 

χρησιμοποίηση του σημείου, χωρίς εύλογη αιτία, θα προσπόριζε 

αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του 

προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή 

τη φήμη αυτού.  

 

(3) Εάν πληρούνται οι όροι του εδαφίου (2), μπορεί, ιδίως, να 

απαγορεύεται: 

 

(α) η τοποθέτηση του σημείου επί των προϊόντων ή της 

συσκευασίας τους, 

 

(β) η προσφορά ή εμπορία των προϊόντων ή η κατοχή τους προς 

εμπορία ή η προσφορά ή παροχή υπηρεσιών με τη χρήση του 

σημείου, 

 

(γ) η εισαγωγή ή εξαγωγή των προϊόντων με τη χρήση του 

σημείου, 

 

(δ) η χρησιμοποίηση του σημείου ως εμπορικής ή εταιρικής 

επωνυμίας ή ως μέρους εμπορικής ή εταιρικής επωνυμίας, 

 

(ε) η χρησιμοποίηση του σημείου σε επαγγελματικό έντυπο υλικό 

και τη διαφήμιση, 
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Οδηγία 

2006/114/ΕΚ, 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L.376, 

27/12/2006, 

σ.21 

(ζ) η χρησιμοποίηση του σημείου σε συγκριτική διαφήμιση κατά τρόπο 

που αντίκειται στην Οδηγία 2006/114/ΕΚ. 

 

  

Κεφ.148 

87/1973 

54/1978 

156/1985 

41/1989 

73(Ι)/1992 

ΑΝΑΚ.3309 

101(Ι)/1996 

49(Ι)/1997 

29(Ι)/2000 

154(Ι)/2002 

129(Ι)/2006 

171(Ι)/2006 

82(Ι)/2008 

66(Ι)/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κανονισμός 

(ΕΕ) αριθ. 

608/2013 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 181, 

29.06.2013, 

σ.15 

(4) Μη εγγεγραμμένο σήμα δεν προστατεύεται δυνάμει των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου αλλά δυνάμει του Άρθρου 35 του Περί Αστικών 

Αδικημάτων Νόμου σε περίπτωση    που τούτο χρησιμοποιείται 

δολίως από τρίτο πρόσωπο σε προϊόντα ή υπηρεσίες που ομοιάζουν 

με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του μη εγγεγραμμένου σήματος. 

 

(5) Τηρουμένων των δικαιωμάτων των δικαιούχων που έχουν 

αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή την 

ημερομηνία προτεραιότητας του εν λόγω εγγεγραμμένου σήματος ο 

δικαιούχος εγγεγραμμένου σήματος δικαιούται επίσης να εμποδίζει 

κάθε τρίτο να εισάγει, στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών, στο 

κράτος μέλος όπου είναι εγγεγραμμένο το σήμα, προϊόντα χωρίς να 

έχουν τεθεί εκεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, όταν τα προϊόντα αυτά, 

συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, προέρχονται από τρίτες 

χώρες και φέρουν, χωρίς σχετική άδεια, σήμα το οποίο είναι 

ταυτόσημο με το εγγεγραμμένο σήμα για τα εν λόγω προϊόντα ή το 

οποίο δεν είναι διακριτό ως προς τα  ουσιώδη χαρακτηριστικά του σε 

σχέση με το εν λόγω σήμα. 

  

(6) Το δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος, σύμφωνα με το εδάφιο 

(5) του άρθρου αυτού, παύει να υφίσταται σε περίπτωση που, στο 

πλαίσιο της διαδικασίας του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν το εγγεγραμμένο σήμα έχει 

προσβληθεί, ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των προϊόντων παράσχει 

στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος του εγγεγραμμένου 
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σήματος δεν δικαιούται να απαγορεύει τη διάθεση των προϊόντων 

στην αγορά της χώρας του τελικού προορισμού. 

 

 

 

   

 

 

  Άρθρο 10 

  Δικαίωμα απαγόρευσης προπαρασκευαστικών πράξεων 

 

Δικαίωμα 

απαγόρευσης 

προπαρασκευαστικών 

πράξεων 

10.- Εάν υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν η συσκευασία, 

οι ετικέτες, οι πινακίδες, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, οι 

διατάξεις γνησιότητας ή οποιαδήποτε άλλα μέσα επί των 

οποίων δύναται να τοποθετηθεί το σήμα για προϊόντα ή 

υπηρεσίες η δε εν λόγω χρήση θα συνιστούσε παραβίαση των 

δικαιωμάτων του δικαιούχου του σήματος βάσει του εδαφίου (2) 

και (3) του άρθρου 9 , ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να 

απαγορεύει τις ακόλουθες πράξεις εάν διενεργούνται στο 

πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών: 

 

(α) τοποθέτηση σημείου ταυτόσημου ή παρόμοιου με το 

σήμα στη συσκευασία, τις ετικέτες,τις πινακίδες, τα 

χαρακτηριστικά ασφαλείας, τις διατάξεις γνησιότητας ή 

οποιαδήποτε άλλα μέσα επί των οποίων δύναται να 

τοποθετηθεί το σήμα, 

 

(β) προσφορά ή εμπορία ή κατοχή προς εμπορία ή 

εισαγωγή ή εξαγωγή συσκευασίας, ετικετών, πινακίδων, 

χαρακτηριστικών ασφαλείας, διατάξεων γνησιότητας ή 

οποιωνδήποτε άλλων μέσων επί των οποίων τοποθετείται 

το σήμα. 
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  Άρθρο 11 

  Ανατύπωση του σήματος σε λεξικά 

 

Ανατύπωση του 

σήματος σε λεξικά 

 

11.- Όταν η ανατύπωση του σήματος σε λεξικό, εγκυκλοπαίδεια 

ή παρόμοιο έργο αναφοράς, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, 

δημιουργεί την εντύπωση ότι αποτελεί την κοινή ονομασία των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία ή τις οποίες έχει 

εγγραφεί το σήμα, ο εκδότης, μετά από αίτηση του δικαιούχου 

του σήματος, μεριμνά ώστε η ανατύπωση του σήματος να 

συνοδεύεται, χωρίς καθυστέρηση, από ένδειξη ότι πρόκειται για 

εγγεγραμμένο σήμα, στην δε περίπτωση έργου σε έντυπη 

μορφή, κατά την επόμενη έκδοση του έργου το αργότερο. 

 

 

 

  Άρθρο 12 

  Απαγόρευση χρήσης από δικηγόρο ή αντιπρόσωπο 

 

Απαγόρευση χρήσης 

από δικηγόρο ή 

αντιπρόσωπο 

 

12.- (1) Όταν σήμα έχει εγγραφεί  επ' ονόματι του δικηγόρου ή 

του αντιπροσώπου του δικαιούχου του εν λόγω σήματος, χωρίς 

την άδειά του, ο δικαιούχος δικαιούται: 

 

(α) είτε να αντιταχθεί στη χρήση του σήματός του από τον 

δικηγόρο  ή τον  αντιπρόσωπό του, 

 

(β) είτε να απαιτήσει την εκχώρηση του σήματος υπέρ 

αυτού, 

 

(γ) είτε να προβεί σε αμφότερες τις πράξεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1).  
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(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται εάν ο δικηγόρος  ή ο 

αντιπρόσωπος δικαιολογήσουν την πράξη τους. 

 

  

 

  Άρθρο 13 

  Περιορισμός προστασίας 

 

Περιορισμός 

προστασίας 

 

13.- (1) Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον 

δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν 

στις συναλλαγές:  

 

(α) το όνομα ή τη διεύθυνσή τρίτου προσώπου, όταν το 

τρίτο πρόσωπο είναι  φυσικό πρόσωπο,  

 

(β) σημεία ή ενδείξεις που δεν έχουν διακριτικό χαρακτήρα ή 

που αφορούν  το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον 

προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, το χρόνο 

παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή 

άλλα χαρακτηριστικά τους,  

 

(γ) το ίδιο το σήμα για τον προσδιορισμό ή την αναφορά σε 

προϊόντα ή υπηρεσίες όπως εκείνα του δικαιούχου του εν 

λόγω σήματος, ιδίως αν η χρήση του σήματος είναι 

αναγκαία προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος 

ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή 

ανταλλακτικά,  

 

(2) Το εδάφιο (1) εφαρμόζεται μόνον εφόσον η χρήση από 

τους τρίτους γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά 

ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο. 

 

 

 



 18 

 

  Άρθρο 14 

  Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής 

 

Απώλεια δικαιώματος 

λόγω ανοχής 

 

14.- (1)Ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος, όπως αυτό 

ορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 7  του παρόντος Νόμου, δεν 

έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση ή την ακύρωση 

μεταγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, για τις 

οποίες έχει εγγραφεί, εφόσον ανέχτηκε εν γνώσει του τη χρήση 

του σήματος αυτού για περίοδο πέντε συνεχών ετών, εκτός αν η 

κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με κακή πίστη. 

 

(2) Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο 

μεταγενέστερος δικαιούχος δεν μπορεί να απαγορεύσει τη 

χρήση ή την ακύρωση του προγενέστερου σήματος.  

 

(3) Τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και 

στο πλαίσιο της διαδικασίας προσβολής του σήματος. 

 

 

  Άρθρο 15 

  Όρια του δικαιώματος 

 

Όρια του δικαιώματος 

 

15.- (1)Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στο 

δικαιούχο του να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για 

προϊόντα που έχουν διατεθεί υπό το σήμα αυτό μέσα στην 

Ένωση από τον ίδιο το δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του. 

 

(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται αν ο δικαιούχος έχει 

νόμιμους λόγους  να αντιταχθεί στη περαιτέρω  εμπορική 

εκμετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση των 

προϊόντων έχει μεταβληθεί  ή αλλοιωθεί μετά τη διάθεσή 

τους στο εμπόριο. 
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  Άρθρο 16 

  Δήλωση μη διεκδίκησης και δήλωση περιορισμού 

 

Δήλωση μη 

διεκδίκησης και 

δήλωση περιορισμού 

 

16.- O αιτών την εγγραφή του σήματος μπορεί καθ' 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εγγραφής:  

 

(α) να προβεί σε δήλωση μη διεκδίκησης δικαιωμάτων σε 

ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του σήματος, 

 

(β) να προβεί σε δήλωση περιορισμού προϊόντων ή 

υπηρεσιών ακόμη και αν δεν αναφέρονται κατά λέξη στην 

αίτηση εγγραφής. 

 

 

 

  Άρθρο 17 

  Χρήση του σήματος 

 

Χρήση του σήματος 

 

17.- (1) Εάν σε διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής ο δικαιούχος δεν έχει 

κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος στην επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα 

οποία ή τις οποίες έχει εγγραφεί ή εάν έχει διακόψει την χρήση 

του επί μία συνεχή πενταετία, το σήμα υπόκειται στους 

περιορισμούς και τις κυρώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο 

(5) του άρθρου 32 , στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του  

άρθρου 40 και στο εδάφιο (5) του άρθρου 44,  εκτός αν η μη 

χρήση οφείλεται σε εύλογη αιτία. 

 

(2) Αναφορικά με τα σήματα που έχουν αποτελέσει 
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αντικείμενο διεθνούς εγγραφής με ισχύ την Κυπριακή 

Δημοκρατία, η περίοδος των πέντε ετών που αναφέρεται 

στο εδάφιο (1) υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την 

οποία το σήμα δεν δύναται πλέον να αποτελέσει αντικείμενο 

απόρριψης ή ένστασης. Σε περίπτωση που έχει ασκηθεί 

ένσταση  ή έχει κοινοποιηθεί στο Διεθνές Γραφείο 

αντίρρηση για απόλυτους ή σχετικούς λόγους απαραδέκτου, 

το χρονικό διάστημα υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά 

την οποία κατέστη τελική η απόφαση με την οποία 

περαιώνεται η διαδικασία ένστασης ή η απόφαση 

απόρριψης για απόλυτους ή σχετικούς λόγος απαραδέκτου 

ή αποσύρθηκε η ένσταση. 

 

(3)  Η ημερομηνία έναρξης της πενταετούς περιόδου που 

αναφέρεται στο εδάφιο (1) σημειώνεται στο Μητρώο. 

 

(4)  Κατά την έννοια του εδαφίου (1), ως χρήση θεωρείται 

επίσης: 

 

 (α) η χρήση του σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως 

προς τα στοιχεία τα οποία  δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό 

χαρακτήρα του σήματος στην εγγεγραμμένη  του μορφή, 

ανεξαρτήτως εάν το σήμα στη μορφή που χρησιμοποιείται 

είναι επίσης εγγεγραμμένο επ' ονόματι του δικαιούχου ή όχι. 

 

(β) η τοποθέτηση του σήματος σε προϊόντα ή στη συσκευασία 

τους εντός της Κύπρου με αποκλειστικό προορισμό την 

εξαγωγή τους. 
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  Άρθρο 18 

  Προτεραιότητα 

 

Προτεραιότητα 

 

18.- (1) Ο έχων καταθέσει νομότυπα αίτηση γιά εγγραφή 

σήματος σε ένα ή για ένα από τα κράτη μέλη της σύμβασης των 

Παρισίων ή της συμφωνίας γιά τη σύσταση του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου έχει δικαίωμα προτεραιότητας 

προκειμένου να καταθέσει αίτηση εγγραφής σήματος στην 

Κύπρο γιά το ίδιο σήμα και γιά ταυτόσημα προϊόντα ή 

υπηρεσίες, εντός έξη μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της 

πρώτης αίτησης γιά εγγραφή σήματος. 

  

(2) Ο αιτών για εγγραφή Κυπριακού σήματος που 

προτίθεται να διεκδικήσει την προτεραιότητα μιας 

προγενέστερης κατάθεσης πρέπει να προσκομίσει δήλωση 

προτεραιότητας καθώς και αντίγραφο της προγενέστερης 

αίτησης εγγραφής. Εάν η γλώσσα της προγενέστερης 

αίτησης δεν είναι η Ελληνική τότε ο αιτών την εγγραφή 

υποβάλει μετάφραση της προγενέστερης αίτησης στα 

Ελληνικά.  

 

 (3) Τα αποτελέσματα του δικαιώματος προτεραιότητας είναι 

ότι ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης γιά εγγραφή 

Κυπριακού σήματος θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης της 

πρώτης αίτησης γιά καταχώριση. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΤΟ ΣΗΜΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

  Άρθρο 19 

  Μεταβίβαση  

 

Μεταβίβαση  

 

19.- (1) Το δικαίωμα στο σήμα ή στην αίτηση εγγραφής  δύναται 

να  μετεβιβασθεί, εν ζωή ή αιτία θανάτου, για το σύνολο ή μέρος 

των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία έχει κατατεθεί ή 

εγγραφεί, ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση της επιχείρησης. Γιά 

τους σκοπούς της διάταξης αυτής η συγχώνευση δύο ή 

περισσοτέρων εταιρειών θεωρείται ως μεταβίβαση. 

 

(2) Η  μεταβίβαση του σήματος ή της αίτησης εγγραφής για 

μέρος μόνο των προϊόντων  ή  υπηρεσιών δεν επιτρέπεται 

εάν δημιουργείται προφανής κίνδυνος παραπλάνησης του 

κοινού, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη 

γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.  

 

(3) Η μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της 

συνεπάγεται και την μεταβίβαση του σήματος εκτός αν 

υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή αυτό προκύπτει σαφώς από 

τις περιστάσεις.  

 

(4) Η μεταβίβαση  έχει ισχύ έναντι των τρίτων μόνο μετά την 

εγγραφή αυτής στο Μητρώο σημάτων. 

 

       (5) Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου αυτού 

ο Έφορος καθορίζει τα αποδεικτικά μέσα σχετικά με την 

μεταβίβαση του σήματος.  

 

(6) Όταν το σήμα μεταβιβάζεται πριν από την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας εγγραφής, ο  νέος δικαιούχος αυτού 
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υπεισέρχεται στα δικαιώματα του δικαιοπαρόχου του και 

ασκεί τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις γιά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. 

 

 

 

 

 

  Άρθρο 20 

  Παραχώρηση άδειας χρήσης 

 

Παραχώρηση άδειας 

χρήσης 

20.- (1) Είναι δυνατόν να παραχωρηθούν άδειες χρήσης, 

αποκλειστικές ή μη, του εθνικών ή διεθνών σημάτων με ισχύ 

στην Κύπρο για μέρος ή το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών 

γιά τα οποία έχουν καταχωρισθεί και για το σύνολο ή τμήμα της 

Κυπριακής  επικράτειας, εκτός εάν δημιουργείται προφανής 

κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού, ιδίως ως προς τη φύση, 

την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας.  

 

(2) Ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να επικαλεσθεί τα 

δικαιώματα που παρέχει το σήμα αυτό κατά του αδειούχου 

εφόσον αυτός παραβιάζει διάταξη της σύμβασης γιά την 

παραχώρηση άδειας χρήσης όσον αφορά, μεταξύ άλλων :  

 

(α)  τη διάρκεια της άδειας,  

 

  (β) τη μορφή, υπό την οποία μπορεί, σύμφωνα με 

την εγγραφή, να  χρησιμοποιείται το σήμα,  

 

  (γ) το εύρος προστασίας των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών, για τις οποίες έχει παραχωρηθεί η άδεια,  
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  (δ) το έδαφος εντός του οποίου επιτρέπεται η 

τοποθέτηση του σήματος, 

 

(ε) την ποιότητα των προϊόντων που κατασκευάζει ή των 

υπηρεσιών που παρέχει ο αδειούχος. 

 

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σύμβασης γιά την 

παραχώρηση άδειας χρήσης, ο αδειούχος δύναται να 

προσφεύγει στα δικαστήρια γιά προσβολή σήματος μόνον 

με την συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος αυτού. 

Πάντως, ο κάτοχος αποκλειστικής άδειας χρήσης δύναται 

να προσφεύγει στα δικαστήρια εάν, μετά από όχληση, ο 

δικαιούχος του σήματος δεν προσφεύγει στα δικαστήρια γιά 

προσβολή εντός εύλογης προθεσμίας. 

 

(4) Ο αδειούχος δικαιούται να παρεμβαίνει στη διαδικασία 

γιά προσβολή την οποία έχει κινήσει ο δικαιούχος του 

σήματος προκειμένου να επιτύχει επανόρθωση της ζημίας 

που ο ίδιος έχει υποστεί. 

 

(5) Τα μέρη δύνανται  να συμφωνήσουν ότι ο αδειούχος 

χρήσης σήματος δικαιούται να  παραχωρεί υποάδειες 

χρήσης αυτού με τη διαδικασία και τους όρους των εδαφίων 

(1),  (2) και (6) του παρόντος άρθρου. 

 

(6) Η συμφωνία για την παραχώρηση άδειας χρήσης πρέπει 

να είναι έγγραφη. Έχει ισχύ έναντι των τρίτων μόνο μετά την 

εγγραφή της στο Μητρώο Σημάτων. Σε περίπτωση 

τερματισμού ή τροποποίησής της, το Μητρώο Σημάτων 

ενημερώνεται  σχετικά.   
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  Άρθρο 21 

  Εμπράγματα δικαιώματα - Αναγκαστική εκτέλεση -  

Διαδικασία αφερεγγυότητας 

 

Εμπράγματα 

δικαιώματα - 

Αναγκαστική εκτέλεση 

-Διαδικασία 

αφερεγγυότητας 

 

21.- (1)Το σήμα δύναται να δοθεί ως ασφάλεια ή να αποτελέσει 

αντικείμενο ενεχυρίασης, άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος ή  

αναγκαστικής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από την επιχείρηση, ή να 

συμπεριληφθεί σε  διαδικασία αφερεγγυότητας 

 

(2) Η διάταξη του εδαφίου  (1) εφαρμόζεται και στις αιτήσεις 

εγγραφής του σήματος. 

 

(3) Οι πράξεις επί του σήματος των εδαφίων (1) και (2) 

εγγράφονται στο Μητρώο Σημάτων.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ´ 

                                 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 

  Άρθρο  22 

  Αίτηση κατάθεσης σήματος 

 

Αίτηση κατάθεσης 

σήματος 

 

22.- Για την εγγραφή Κυπριακού  σήματος κατατίθεται αίτηση 

για εγγραφή  στον Έφορο, από δικηγόρο, ο οποίος ασκεί τη 

δικηγορία στην Κύπρο.  

 

 

 

  Άρθρο  23 

               Προϋποθέσεις για χορήγηση ημερομηνία κατάθεσης 

 

Προϋποθέσεις για 23.- (1) Η αίτηση για εγγραφή σήματος συνοδεύεται από 
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χορήγηση 

ημερομηνία 

κατάθεσης 

έγγραφο που αποδεικνύει την καταβολή του τέλους κατάθεσης 

και πρέπει να περιέχει: 

 

(α) αίτημα για εγγραφή σήματος, 

 

(β)  αναπαράσταση του σήματος που να πληρεί τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου (β) του άρθρου 3  του 

παρόντος Νόμου, 

 

(γ) ονοματεπώνυμο, επαγγελματική διεύθυνση, τηλέφωνο 

επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 

αιτούντος την εγγραφή. Επί νομικών προσώπων, αντί του 

ονοματεπωνύμου και της επαγγελματικής διεύθυνσης, 

αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση της  έδρας αυτών. 

  

(δ) κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών γιά τα οποία ή τις 

οποίες αιτείται η εγγραφή,  

 

(2) Ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης γιά εγγραφή σήματος 

είναι η ημερομηνία υποβολής των εγγράφων του εδαφίου 

(1) στον Έφορο.   

 

 

 

 

  Άρθρο 24 

          Λοιπές Τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης εγγραφής  

 

Λοιπές Τυπικές 

προϋποθέσεις της 

αίτησης εγγραφής 

24.- (1) Πέραν  των προϋποθέσεων του άρθρου 23, η αίτηση 

εγγραφής του σήματος πρέπει να περιέχει: 

 

(α) το όνομα,  τηλέφωνο και διεύθυνση του 

εξουσιοδοτημένου δικηγόρου, συμπεριλαμβανομένης της 
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ηλεκτρονικής του  διεύθυνσης ως και υπεύθυνη δήλωση 

αυτού ότι νομίμως εκπροσωπεί τον αιτούντα την εγγραφή 

σήματος, 

  

(β) τον προσδιορισμό των κλάσεων των προϊόντων ή 

υπηρεσιών που το σήμα διακρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 27 του παρόντος Νόμου, 

 

(γ) εάν το σήμα είναι ηχητικό, έγχρωμο, τρισδιάστατο, 

συλλογικό ή εγγύησης ή πιστοποίησης ή άλλης κατηγορίας, 

τη μνεία ότι ανήκει σε μία από τις κατηγορίες αυτές,  

  

(δ) εάν το σήμα είναι γραμμένο με  χαρακτήρες άλλους από 

αυτούς του Ελληνικού και Λατινικού αλφαβήτου, την 

απόδοση, σε προσάρτημα, των χαρακτήρων αυτών στο 

Ελληνικό ή Λατινικό αλφάβητο.  

 

(ζ) εάν διεκδικείται προτεραιότητα, την ημερομηνία της 

προγενέστερης κατάθεσης, τον αριθμό αυτής  καθώς και τη 

χώρα όπου αυτή ισχύει. 

 

(2) Η αίτηση εγγραφής καθώς και η αναπαράσταση του 

σήματος, ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία καθορίζεται από 

το Νόμο ή τους Κανονισμούς, κατατίθενται σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή. 

 

 

 

  Άρθρο  25 

  Εξέταση της αίτησης εγγραφής 

 

Εξέταση της αίτησης 

εγγραφής 

 

25.- Η αίτηση εγγραφής  λαμβάνει αριθμό, ημερομηνία και ώρα 

κατάθεσης. καταχωρείται στο Μητρώο σημάτων.  
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  Άρθρο  26 

                             Εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων   

 

Εξέταση των τυπικών 

προϋποθέσεων   

26.- (1) Το Γραφείο εξετάζει αν η αίτηση γιά εγγραφή : 

 

(α) πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης ημερομηνίας 

κατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 23, 

 

(β)  πληροί τις προϋποθέσεις των  άρθρων 24 καi  27. 

 

(2) Αν η αίτηση γιά εγγραφή  δεν πληροί τις προϋποθέσεις 

των άρθρων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο  Έφορος 

καλεί τον αιτούντα την εγγραφή να διορθώσει ή 

συμπληρώσει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες ή ελλείψεις 

εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός μηνός. 

 

(3) Σχετικά με τις παρατυπίες ή ελλείψεις που αφορούν τις 

προϋποθέσεις  του άρθρου 23, εάν ο αιτών την εγγραφή  

συμμορφωθεί προς την πρόσκληση του Γραφείου εντός της 

προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (2), ως 

ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία 

κατά την οποία διορθώθηκαν ή συμπληρώθηκαν όλες οι 

διαπιστωθείσες παρατυπίες ή ελλείψεις. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η αίτηση δεν εξετάζεται ως αίτηση για εγγραφή 

σήματος και αρχειοθετείται. Ο αιτών την εγγραφή 

ειδοποιείται σχετικά. 

  

(4) Σχετικά με τις παρατυπίες ή ελλείψεις που αφορούν τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 24 και 27, εάν αυτές δεν 

διορθωθούν ή συμπληρωθούν εντός της προθεσμίας που 
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προβλέπεται στο εδάφιο  (2) του άρθρου αυτού, η αίτηση 

εγγραφής σήματος απορρίπτεται και η απόφαση  

κοινοποιείται στον αιτούντα. 

 

 

 

 

  Άρθρο  27 

  Προσδιορισμός και ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών 

 

Προσδιορισμός και 

ταξινόμηση 

προϊόντων και 

υπηρεσιών 

 

27.- (1) Τα  προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται 

εγγραφή σήματος ταξινομούνται σύμφωνα με το σύστημα 

ταξινόμησης που καθιερώθηκε με τη Συμφωνία της Νίκαιας που 

αφορά τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών 

με σκοπό την εγγραφή σήματος, της 15ης Ιουνίου 1957 

(“ταξινόμηση της Νίκαιας”), όπως αυτή εκάστοτε αναθεωρείται 

και ισχύει. 

 

(2)Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ή τις οποίες 

ζητείται η προστασία ταυτοποιούνται από τον αιτούντα την 

εγγραφή  με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια ώστε να 

μπορούν οι αρμόδιες αρχές και οι οικονομικοί φορείς, 

αποκλειστικά σε αυτή τη βάση, να προσδιορίζουν την 

έκταση της επιδιωκόμενης προστασίας. 

 

(3)Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), μπορούν να 

χρησιμοποιούνται οι γενικές ενδείξεις που περιλαμβάνονται 

στους τίτλους των κλάσεων της ταξινόμησης της Νίκαιας ή 

άλλοι γενικοί όροι, εφόσον ανταποκρίνονται στα 

απαιτούμενα πρότυπα σαφήνειας και ακρίβειας που 

καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 

 

(4)Η αίτηση εγγραφής απορρίπτεται αν περιέχει ενδείξεις ή 

όρους που είναι ασαφείς ή ανακριβείς, αν ο καταθέτης δεν 
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προτείνει αποδεκτή διατύπωση εντός προθεσμίας ενός 

μηνός που τάσσεται από τον 'Έφορο. 

 

(5)Η χρήση γενικών όρων, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 

γενικές ενδείξεις των τίτλων των κλάσεων της ταξινόμησης 

της Νίκαιας, θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες που καλύπτονται σαφώς από την 

κυριολεκτική έννοια της ένδειξης ή του όρου. Η χρήση 

αυτών των όρων ή ενδείξεων δεν θεωρείται ότι 

περιλαμβάνει προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν μπορούν να 

νοηθούν κατά την ανωτέρω έννοια. 

 

(6)Η αίτηση γιά εγγραφή μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες 

από μία κλάση. Η κατάθεση και η ανανέωση σήματος 

υπόκεινται σε καταβολή προσθέτου τέλους γιά κάθε κλάση 

προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της πρώτης κλάσης.  

 

(7) Εάν  ο αιτών  ζητεί εγγραφή  γιά περισσότερες της μία 

κλάση, ομαδοποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σύμφωνα 

με τις κλάσεις της ταξινόμησης της Νίκαιας, κάθε δε ομάδας 

προηγείται ο αριθμός της κλάσης στην οποία ανήκει αυτή  η 

ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών και κάθε ομάδα παρατίθεται 

με τη σειρά των κλάσεων.  

 

(8) Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν θεωρούνται όμοια 

μεταξύ τους επειδή εμφανίζονται στην ίδια κλάση στη 

ταξινόμηση της Νίκαιας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν 

θεωρούνται μη όμοια μεταξύ τους επειδή εμφανίζονται σε 

διαφορετικές κλάσεις στη ταξινόμηση της Νίκαιας. 
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  Άρθρο 28 

                             Εξέταση των λόγων απαραδέκτου 

 

Εξέταση των λόγων 

απαραδέκτου 

28.- (1) Εάν δεν συντρέχει κάποιος λόγος απαραδέκτου κατά το 

άρθρο 6 ή το εδάφιο (1) του παρόντος Νόμου η αίτηση γιά 

εγγραφή σήματος γίνεται δεκτή και δημοσιεύεται κατά τον τρόπο 

που καθορίζει ο Έφορος. 

 

(2) Εάν από την έρευνα που πραγματοποιείται  

προκύπτει ότι η αίτηση για εγγραφή σήματος είναι 

απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 6 ή το εδάφιο (1) του 

άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, για το σύνολο ή μέρος των 

προϊόντων ή υπηρεσιών της αίτησης, ο αιτών  καλείται 

όπως, εντός προθεσμίας δύο μηνών, είτε  ανακαλέσει την 

αίτηση, είτε περιορίσει την έκταση  προστασίας του σήματος 

σε βαθμό που καθιστούν αυτό παραδεκτό, είτε  υποβάλει  

παρατηρήσεις.  

 

(3) Εάν ο καταθέτης περιορίσει την έκταση προστασίας 

του σήματος σε βαθμό που καθιστούν αυτό παραδεκτό ή 

εάν οι παρατηρήσεις  του κριθούν βάσιμες, η αίτηση 

καταχώρισης  γίνεται δεκτή.   

 

(4) Εάν ο αιτών την εγγραφή δεν απαντήσει εντός της 

ταχθείσας προθεσμίας ή εάν δεν ανακαλέσει την αίτηση 

εγγραφής ή εάν δεν περιορίσει την έκταση προστασίας του 

σήματός του σε βαθμό που καθιστούν αυτό παραδεκτό ή, 

τέλος, εάν οι υποβληθείσες παρατηρήσεις του δεν κριθούν 

παραδεκτές και βάσιμες, η  αίτηση απορρίπτεται. Η 

απόφαση απόρριψης κοινοποιείται στον αιτούντα.    
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  Άρθρο  29 

                                                        Ένσταση  

 

Ένσταση 29.-(1)  Κατά της απόφασης πού έκανε δεκτή την αίτηση 

εγγραφής,  σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (3) του άρθρου 28, 

μπορεί να ασκηθεί ένσταση εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη 

δημοσίευση της απόφασης, για τον λόγο ότι η εγγραφή 

προσκρούει σε έναν ή περισσότερους λόγους του άρθρου 6  ή  

των εδαφίων  (1), (3) και (4)  του άρθρου 7 του παρόντος 

Νόμου. 

 

(2) Αν συντρέχουν απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου του άρθρου 

6,  η ένσταση ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον. Έννομο συμφέρον έχουν  και τα επιμελητήρια 

ως και οι ενώσεις καταναλωτών.  

  

(3) Αν συντρέχουν  σχετικοί λόγοι απαραδέκτου  των 

εδαφίων (1), (3) και (4) του άρθρου 7, η ένσταση ασκείται 

από τους δικαιούχους των προγενέστερων σημάτων ή 

δικαιωμάτων  καθώς και από τους δικαιούχους των 

ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων.   

 

(4) Ένσταση ασκείται βάσει ενός ή περισσότερων 

προγενέστερων σημάτων ή δικαιωμάτων υπό την 

προϋπόθεση ότι άπαντα ανήκουν στον ίδιο δικαιούχο. 

 

(5) Η ένσταση μπορεί να βασίζεται σε μέρος ή στο σύνολο 

των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία έχει εγγραφεί 

το προγενέστερο σήμα ή η προγενέστερη αίτηση εγγραφής 

και μπορεί να αφορά μέρος ή το σύνολο των προϊόντων ή  

των υπηρεσιών  της αίτησης εγγραφής. 
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  Άρθρο  30 

                                              Στοιχεία της ένστασης  

 

Στοιχεία της ένστασης  

 

30.- Η ένσταση κατατίθεται εγγράφως. Θεωρείται ασκηθείσα 

μόνον μετά την καταβολή του τέλους ένστασης. Πρέπει να 

περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

(α) τον αριθμό  της αίτησης εγγραφής κατά της οποίας 

στρέφεται καθώς και τα στοιχεία του αιτούντα την εγγραφή, 

 

(β) τον ακριβή προσδιορισμό των προϊόντων ή υπηρεσιών 

της αίτησης εγγραφής  κατά των οποίων στρέφεται, 

 

(γ) τον ακριβή προσδιορισμό του προγενέστερου σήματος ή 

δικαιώματος ως και των προϊόντων και των υπηρεσιών επί 

των οποίων αυτή βασίζεται,   

 

(δ)  τους λόγους που στηρίζουν αυτή.  

 

 

 

  Άρθρο  31 

                                            Εξέταση της ένστασης 

 

Εξέταση της 

ένστασης 

 

31.- (1) Ο Έφορος  ενημερώνει άμεσα τον ενιστάμενο, κατά τον 

καθορισμένο από τους Κανονισμούς τρόπο, για την 

εμπρόθεσμη λήψη της ένστασης. Την ίδια ημέρα η ένσταση και 

τα συνοδεύοντα αυτήν έγγραφα διαβιβάζονται στον αιτούντα την 

εγγραφή του σήματος (καθ' ου η ένσταση). 

 

(2) Τα μέρη διαθέτουν προθεσμία δύο μηνών προκειμένου 

να διερευνήσουν δυνατότητα φιλικού διακανονισμού. Η 

προθεσμία αυτή άρχεται από την επόμενη ημέρα της 
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ενημέρωσης του ενιστάμενου γιά εμπρόθεσμη λήψη της 

ένστασης και της διαβίβασης αυτής στον καθ' ου η ένσταση,  

σύμφωνα με το εδάφιο (1). Η προθεσμία αυτή μπορεί να 

παρατείνεται, μέχρι έξη μήνες κατ' ανώτατο όριο, κατόπιν 

αιτήματος αμφοτέρων των διαδίκων.  

 

(3) Εάν τα αντίδικα μέρη επιλύσουν την διαφορά με  φιλικό 

διακανονισμό, η διαδικασία της ένστασης θεωρείται 

περαιωθείσα και δεν λαμβάνεται απόφαση επ' αυτής. Ο 

Έφορος  ενημερώνεται σχετικά γραπτώς και η υπόθεση 

αρχειοθετείται. Εάν η ταχθείσα προθεσμία γιά φιλικό 

διακανονισμό παρέλθει και ο  Έφορος δεν ειδοποιηθεί 

σχετικά, ο φιλικός διακανονισμός τεκμαίρετε ότι απέβη 

άκαρπος.  

 

(4) Ο ενιστάμενος διαθέτει προθεσμία δύο μηνών γιά να 

τεκμηριώσει την ένσταση, αναπτύσσοντας τους λόγους 

αυτής και υποβάλλοντας δικαιολογητικά και έγγραφα. Η 

προθεσμία αυτή άρχεται από την επόμενη ημέρα της 

εκπνοής της προθεσμίας γιά φιλικό διακανονισμό, σύμφωνα 

με το εδάφιο (2) του άρθρου αυτού.  

 

(5)  Η ένσταση ως και τα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία 

που συνοδεύουν αυτήν διαβιβάζονται, επιμελεία του 

ενισταμένου,  στον καθ'ου η ένσταση. Παράλληλα, το 

πρωτότυπο αυτών  διαβιβάζεται στον Έφορο και  

καταχωρείται. Ο καθ' ού η ένσταση καλείται, εντός 

προθεσμίας δύο  μηνών, να  υποβάλει  εγγράφως 

αντέκθεση και το  αναγκαίο  για την αντίκρουση τής 

ένστασης αποδεικτικό  υλικό. 

 

(6) Η αντέκθεση του καθ'ου η ένσταση και το αποδεικτικό 

υλικό διαβιβάζονται, επιμελεία του, στον ενιστάμενο τα δε 
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πρωτότυπα αυτών  και στον Έφορο. (Ο ενιστάμενος 

δύναται να ανταπαντήσει εφόσον το επιθυμεί. Εφόσον 

υπάρξει ανταπάντηση, αυτή διαβιβάζεται στον καθ’ου η 

ένσταση για ενημέρωση του μόνον).  Η διαδικασία της 

ένστασης θεωρείται περατωθείσα και η υπόθεση ώριμη γιά 

έκδοση απόφασης.   

 

(7) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν τούτο δικαιολογείται από 

τις περιστάσεις ή την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και 

κατόπιν αιτήματος των μερών, ο Έφορος δύναται να 

επιτρέψει στα μέρη να υποβάλουν περαιτέρω παρατηρήσεις 

και αποδεικτικό υλικό.  

 

              (8) Εάν ο καθ’ου η ένσταση ζητήσει απόδειξη 

ουσιαστικής χρήσης του προγενέστερου σήματος, σύμφωνα 

με το άρθρο 32, ο ενιστάμενος διαβιβάζει στον καθ’ου η 

ένσταση, εντός προθεσμίας δύο μηνών, τις παρατηρήσεις 

του και το αποδεικτικό υλικό. Παράλληλα, τα πρωτότυπα 

των εγγράφων αυτών διαβιβάζονται στον Έφορο και 

καταχωρούνται.  

  

  (9) Εφόσον ζητηθεί απόδειξη χρήσης, ο καθ’ου η ένσταση 

διαθέτει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει τόσο επί 

των αποδείξεων χρήσης όσο και επί της ουσίας της 

υποθέσεως.  

 

(10)  Η διαδικασία της ένστασης  διεξάγεται εγγράφως. Σε 

εξαιρετικές  περιπτώσεις και  εφόσον  τούτο 

δικαιολογείται από τις περιστάσεις ή   την 

πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ο Έφορος μπορεί να 

επιτρέψει την προφορική ακρόαση των μερών. Προφορική 

ακρόαση, μπορεί να ζητήσουν επίσης είτε το ένα από τα  

δύο μέρη ή και τα δύο.  



 36 

 

(11)  Εάν, από την εξέταση της ένστασης, προκύψει ότι η 

εγγραφή του σήματος δεν μπορεί να γίνει δεκτή  για το 

σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών που αυτό 

διακρίνει, η αίτηση εγγραφής απορρίπτεται είτε στο σύνολό 

της ή εν μέρει  για συγκεκριμένα  προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Σε αντίθετη περίπτωση η ένσταση απορρίπτεται και η 

αίτηση καταχώρισης  γίνεται δεκτή.   

 

 

 

  Άρθρο  32 

                     Μη χρήση ως μέσο άμυνας σε διαδικασία ένστασης            

 

Μη χρήση ως μέσο 

άμυνας σε διαδικασία 

ένστασης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.- (1) Μετά από αίτημα του καθ' ού η ένσταση, ο  δικαιούχος 

του προγενέστερου σήματος  οφείλει να αποδείξει:  

  

(α) ότι κατά την διάρκεια πέντε ετών που προηγήθηκαν της 

ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης εγγραφής ή της 

ημερομηνίας προτεραιότητας του μεταγενέστερου σήματος 

είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος 

εντός της Κυπριακής επικράτειας για τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες για τα οποία εγγράφηκε και επί των οποίων 

βασίζεται η ένσταση, 

 

(β) ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση αυτού, 

 

εφόσον, κατά την ημερομηνία αυτή, το προγενέστερο σήμα 

ήταν εγγεγραμμένο γιά τουλάχιστον πέντε έτη.  

  

(2) Το αίτημα για απόδειξη ουσιαστικής χρήσης υποβάλλεται 

εντός της προθεσμίας που ο καθ' ού η ένσταση πρέπει να 

υποβάλει την αντέκθεσή του, σύμφωνα με το εδάφιο (5) του 
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Κανονισμός (ΕΚ) 

αριθμ.207/2009, 

Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: L.78, 

24.03.2009, 

σ.1  

 

άρθρου 31. Στην περίπτωση αυτή τα έγγραφα και 

αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (5) του 

άρθρου 31 μπορούν να υποβληθούν σε μεταγενέστερο 

στάδιο της διαδικασίας.  

 

(3) Εάν το προγενέστερο σήμα χρησιμοποιήθηκε για μέρος 

μόνον των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία 

εγγράφηκε, τότε, για τους σκοπούς της εξέτασης της 

ένστασης, θεωρείται εγγεγραμμένο μόνον για το μέρος αυτό 

των προϊόντων ή των υπηρεσιών. 

 

(4) Τα εδάφια (1), (2) και  (3) του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζονται επίσης όταν το προγενέστερο σήμα είναι 

σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή η 

ουσιαστική χρήση του σήματος της ΕΕ προσδιορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

207/2009. 

 

(5) Εάν ο ενιστάμενος  δεν αποδείξει την ουσιαστική χρήση 

του σήματός του ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για την μη 

χρήση αυτού, η ένσταση απορρίπτεται χωρίς να εξετάζεται 

η ουσία της υπόθεσης.  

 

 

 

  Άρθρο  33 

                                                       Προσφυγή  

 

Προσφυγή 33.- Οι αποφάσεις του Εφόρου που απορρίπτουν ολικά ή εν 

μέρει την αίτηση εγγραφής ως και οι αποφάσεις που έχουν 

κρίνει επί ενστάσεων και επί αιτήσεων έκπτωσης και 

ακυρότητας  υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού 

Δικαστηρίου, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την 



 38 

κοινοποίηση των εν λόγω αποφάσεων. 

 

 

 

 

  Άρθρο  34 

                                         Εγγραφή – Μητρώο Σημάτων 

 

Εγγραφή – Μητρώο 

Σημάτων 

34.- (1)  Οι αποφάσεις του Εφόρου επί αιτήσεων εγγραφής 

σήματος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου επί 

προσφυγών καθώς και  οι ασκηθείσες ενστάσεις, αιτήσεις για 

έκπτωση και ακυρότητα και  προσφυγές ενώπιον του 

Διοικητικού Δικαστηρίου καταχωρούνται στο Μητρώο σημάτων.  

  

(2) Στο Μητρώο σημάτων καταχωρούνται όλες οι μεταβολές 

του σήματος και του δικαιώματος επί του σήματος. Με 

απόφαση του Εφόρου καθορίζεται κάθε άλλη πράξη, 

στοιχείο ή πληροφορία σχετικά με το σήμα ή τον δικαιούχο 

αυτού που θα πρέπει να εγγράφεται στο  Μητρώο.  

 

(3)   Σήμα που έγινε δεκτό θεωρείται ότι εγγράφηκε την 

ημέρα  της κατάθεσης της αίτησης γιά εγγραφή, σύμφωνα 

με το άρθρο 23. 

 

 (4)  Το Μητρώο  σημάτων είναι δημόσιο. Αντίγραφα ή 

αποσπάσματα των εγγραφών παρέχονται σε κάθε αιτούντα με 

την καταβολή του σχετικού τέλους όπως αυτό ορίζεται στον 

Κανονισμό τελών. 
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  Άρθρο 35 

  Διάρκεια της προστασίας  Ανανέωση  

 

Διάρκεια της 

προστασίας - 

Ανανέωση  

 

35.- (1) Η εγγραφή του σήματος διαρκεί για μια δεκαετία που 

αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας  κατάθεσης της 

αίτησης για εγγραφή.  

 

(2) Η εγγραφή του σήματος μπορεί να παρατείνεται ανά 

δεκαετία με αίτηση του δικαιούχου και με την εμπρόθεσμη 

καταβολή του τέλους ανανέωσης. 

  

(3) Η καταβολή του τέλους ανανέωσης γίνεται εντός των 

τελευταίων  έξη μηνών της προστασίας του σήματος.  

Δύναται επίσης να γίνει εντός πρόσθετης προθεσμίας έξη  

μηνών μετά τη λήξη της δεκαετίας, υπό την προϋπόθεση  

της καταβολής του τέλους ανανέωσης, αυξημένου κατά 

ποσοστό που ορίζεται από τους Κανονισμούς.  

 

(4) Ο Έφορος  ειδοποιεί τον δικαιούχο του σήματος γιά την 

δυνατότητα ανανέωσης αυτού, έξη μήνες πριν από την λήξη 

της προστασίας του  σήματος. Ο δικαιούχος του σήματος 

ενημερώνεται  επίσης γιά τις συνέπειες της μη ανανέωσης 

ως και γιά την δυνατότητα εκπρόθεσμης ανανέωσης αυτού 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3).  Ο Έφορος 

ουδεμία ευθύνη φέρει εάν παραλείψει να προβεί στην 

ενημέρωση αυτή. 

 

(5) Το σήμα διαγράφεται εάν, εντός της  προθεσμίας που 

ορίζεται στο εδάφιο (3), δεν καταβληθεί το κατά τον νόμο 

τέλος ανανέωσης. Ο δικαιούχος του σήματος δύναται να 

ζητήσει την αποκατάσταση του διαγραμμένου σήματος 

εντός προθεσμίας 5 ετών από την ημερομηνία της 

διαγραφής του. Ως ημερομηνία κατάθεσης του 
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αποκατασταθέντος σήματος, θεωρείται η ημερομηνία κατά 

την οποία η αίτηση για αποκατάσταση υποβλήθηκε στον 

Έφορο και καταβλήθηκε το σχετικό τέλος.  

 

(6) Εάν η αίτηση ανανέωσης υποβληθεί ή τα τέλη 

καταβληθούν γιά μέρος μόνον των προϊόντων ή υπηρεσιών 

γιά τις οποίες έχει εγγραφεί το σήμα, η εγγραφή αυτού 

ανανεώνεται μόνο γιά τα συγκεκριμένα προϊόντα ή 

υπηρεσίες.  

 

 

 

 

  Άρθρο 36 

  Διαίρεση της αίτησης ή της εγγραφής σήματος 

 

Διαίρεση της αίτησης 

ή της εγγραφής 

σήματος 

 

36.- (1) Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήματος μπορεί να 

διαιρέσει την αίτηση εγγραφής ή την εγγραφή σήματος σε δύο ή 

περισσότερες χωριστές αιτήσεις ή εγγραφές, δηλώνοντας γιά 

κάθε τμηματική αίτηση ή εγγραφή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

της αρχικής αίτησης ή εγγραφής που καλύπτονται από τις 

τμηματικές αιτήσεις ή εγγραφές.  Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 

της τμηματικής αίτησης  ή εγγραφής  δεν επιτρέπεται να 

αλληλεπικαλύπτονται με εκείνα που παραμένουν στην  αρχική 

αίτηση ή εγγραφή. 

 

(2) Η χρονική προτεραιότητα κάθε τμηματικής αίτησης ή 

εγγραφής ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης της αρχικής 

αίτησης. 

 

(3) Η αίτηση για διαίρεση  είναι απαράδεκτη εφόσον έχει 

ασκηθεί ένσταση κατά της αρχικής αίτησης εγγραφής ή 

αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας κατά της εγγραφής και η 
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αίτηση διαίρεσης έχει ως αποτέλεσμα τη διαίρεση μεταξύ 

των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αποτελούν 

αντικείμενο της ένστασης ή της αίτησης έκπτωσης ή 

ακυρότητας, έως ότου η απόφαση επί της ένστασης ή της 

αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας καταστεί τελεσίδικη ή η 

διαδικασία περαιωθεί κατ’ άλλον τρόπο. 

 

 

 

  Άρθρο 37 

  Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση 

 

Επαναφορά των 

πραγμάτων στην 

προτέρα κατάσταση 

 

37.- (1) Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήματος ή οποιοσδήποτε 

άλλος διάδικος σε διαδικασία ενώπιον του Γραφείου ο οποίος, 

παρότι επέδειξε όλη την επιμέλεια που επιβάλουν οι 

περιστάσεις, δεν μπόρεσε να τηρήσει μια προθεσμία  λόγω  

ανωτέρας βίας, τυχηρού ή άλλου σπουδαίου λόγου που 

εκφεύγει της ευθύνης του,  μπορεί να ζητήσει την επαναφορά 

των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση και την 

αποκατάσταση στα δικαιώματά του, εάν το κώλυμα είχε ως 

άμεση συνέπεια την απώλεια δικαιώματος ή ενδίκου 

βοηθήματος. 

 

(2) Το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζεται στην 

προθεσμία άσκησης ένστασης σύμφωνα με το εδάφιο (1) 

του άρθρου 29  του παρόντος Νόμου 

 

(3) Η αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα 

κατάσταση υποβάλλεται κατά περίπτωση ενώπιον του 

Εφόρου εντός  προθεσμίας δύο μηνών από την παύση του 

κωλύματος και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός έτους 

από τη λήξη της προθεσμίας που δεν τηρήθηκε.  
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(4) Η αίτηση υπόκειται στην καταβολή  τέλους.  

 

(5) Η απόφαση για την επαναφορά των πραγμάτων στην 

προτέρα κατάσταση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα από 

οποιονδήποτε διάδικο. 

 

(6) Ο αιτών την αίτηση επαναφοράς που πέτυχε την 

αποκατάσταση των δικαιωμάτων του, δεν μπορεί να 

επικαλεσθεί αυτά έναντι τρίτων που τυχόν απέκτησαν 

καλόπιστα δικαίωμα κατά το διάστημα που μεσολάβησε 

από τη λήξη της προθεσμίας που δεν τηρήθηκε μέχρι την 

έκδοση απόφασης του Εφόρου για την επαναφορά. 

 

(7) Σε περίπτωση απώλειας της προθεσμίας ανανέωσης 

σήματος, η εξάμηνη περίοδος χάριτος, κατά τις διατάξεις 

του εδάφιου  (3) του άρθρου 35 του παρόντος Νόμου, δεν 

προσμετράται στην προθεσμία ενός έτους κατά το εδάφιο 

(3) του παρόντος άρθρου. 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ 

       

  Άρθρο 38 

  Διαγραφή του σήματος 

 

Διαγραφή του 

σήματος 

 

38.- Το σήμα διαγράφεται από το Μητρώο  εάν ο δικαιούχος του 

παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτος από το δικαίωμά του επ' αυτού 

ή εάν  το σήμα ακυρωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

39 έως 44 του παρόντος Νόμου. 
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  Άρθρο 39 

  Παραίτηση 

 

Παραίτηση 

 

39.- (1) Το δικαίωμα επί του σήματος αποσβένεται με δήλωση 

παραίτησης του δικαιούχου για το σύνολο ή μέρος των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία έχει εγγραφεί. 

 

(2) Η παραίτηση δηλώνεται εγγράφως από τον δικαιούχο του 

σήματος. Υπουργικό διάταγμα ρυθμίζει τον τρόπο και την 

διαδικασία. Η  δήλωση παραίτησης  παράγει αποτελέσματα 

μόνο μετά την καταχώρισή της στo Μητρώο σημάτων.  

 

(3) Εάν έχουν παραχωρηθεί άδειες χρήσης, η υποβολή 

αιτήματος παραίτησης γίνεται δεκτή μόνον αν ο δικαιούχος 

του σήματος αποδεικνύει ότι οι κάτοχοι αδειών χρήσης 

έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πρόθεσή του να 

παραιτηθεί από τα δικαιώματά του στο σήμα.  

 

 

 

  Άρθρο 40 

  Έκπτωση 

 

Έκπτωση 

 

40.- (1) Ο δικαιούχος του σήματος εκπίπτει των δικαιωμάτων, 

ολικά ή μερικά: 

 

(α) εάν, εντός χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την 

εγγραφή του σήματος δεν κάνει ουσιαστική χρήση αυτού για 

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει εγγραφεί ή 

αν διακόψει τη χρήση του σήματος για πέντε συνεχή έτη, 
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(β) εάν, συνεπεία της συμπεριφοράς ή αδράνειάς του το 

σήμα έχει καταστεί κοινόχρηστο ή η συνήθης εμπορική 

ονομασία του προϊόντος ή της υπηρεσίας για το οποίο ή την 

οποία έχει εγγραφεί, 

 

(γ) εάν, λόγω της χρήσης του σήματος από το δικαιούχο ή 

με τη συγκατάθεση αυτού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

για τα οποία τούτο έχει εγγραφεί, ενδέχεται να 

παραπλανηθεί το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την 

ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών. 

 

(2) Εάν ο λόγος έκπτωσης αφορά μέρος μόνον των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία το σήμα έχει 

εγγραφεί, ο δικαιούχος κηρύσσεται έκπτωτος των 

δικαιωμάτων του μόνο για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή 

υπηρεσίες.  

 

(3) Δεν επέρχεται έκπτωση του δικαιώματος εάν ο 

δικαιούχος του σήματος: 

 

(α) αποδείξει ότι η μη χρήση αυτού οφείλεται σε εύλογη 

αιτία, 

 

(β)  προέβη σε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής 

χρήσης του σήματος στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ 

της λήξης της πενταετίας μη χρήσης  και της υποβολής της 

αίτησης έκπτωσης. Πάντως, η έναρξη ή επανάληψη της 

χρήσης εντός περιόδου τριών μηνών πριν  από την 

υποβολή της αίτησης έκπτωσης, η οποία δεν αρχίζει να 

τρέχει νωρίτερα από τη συμπλήρωση της συνεχούς 

πενταετίας μη χρήσης, δε  λαμβάνεται υπόψη, εάν οι 

προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ή την 
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επανάληψη της χρήσης έλαβαν χώρα, αφού ο δικαιούχος 

έλαβε γνώση του γεγονότος ότι είναι πιθανή η υποβολή 

αίτησης  έκπτωσης. 

 

(4) Εάν ο δικαιούχος του σήματος εκπέσει των δικαιωμάτων 

του το σήμα θεωρείται ότι έχει παύσει να παράγει τα 

αποτελέσματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο από 

την ημερομηνία της αίτησης γιά έκπτωση. 

 

(5)  Η τελεσίδικη απόφαση περί διαγραφής του σήματος 

λόγω έκπτωσης εγγράφεται  στο Μητρώο Σημάτων.   

 

 

 

  Άρθρο 41 

  Ακυρότητα 

 

Ακυρότητα 

 

41.- (1) Το σήμα κηρύσσεται άκυρο και διαγράφεται  εάν 

εγγράφηκε κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 

του παρόντος Νόμου. 

 

(2) Εάν  ο λόγος ακυρότητας αφορά μέρος μόνον των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία το σήμα έχει 

εγγραφεί, το σήμα κηρύσσεται άκυρο μόνο για τα 

συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

  

(3) Το σήμα που κηρύχθηκε άκυρο θεωρείται ότι ουδέποτε 

παρήγε τα αποτελέσματα που προβλέπονται στον παρόντα 

Νόμο. 

 

(4) Η τελεσίδικη απόφαση περί διαγραφής του σήματος 

λόγω ακυρότητας εγγράφεται  στο Μητρώο Σημάτων. 
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  Άρθρο 42 

  Μη κήρυξη ακυρότητας ελλείψει διακριτικού χαρακτήρα, κινδύνου 

σύγχυσης ή φήμης του προγενέστερου σήματος 

 

Μη κήρυξη 

ακυρότητας ελλείψει 

διακριτικού 

χαρακτήρα, κινδύνου 

σύγχυσης ή φήμης 

του προγενέστερου 

σήματος 

 

42.-(1) Η αίτηση γιά κήρυξη ακυρότητας βάσει προγενέστερου 

σήματος δεν  γίνεται δεκτή κατά την ημερομηνία της αίτησης 

ακύρωσης εάν δεν θα είχε γίνει δεκτή κατά την ημερομηνία της 

κατάθεσης ή την ημερομηνία της προτεραιότητας  του 

μεταγενέστερου σήματος γιά οποιονδήποτε από τους 

ακόλουθους λόγους:  

 

(α)  το προγενέστερο σήμα, που θα μπορούσε να είχε 

κηρυχθεί άκυρο σύμφωνα με τις παραγράφους (β) , (γ) ή (δ) 

του εδαφίου (1) του άρθρου 6,  δεν είχε   

ακόμη αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα σύμφωνα με το 

εδάφιο (4) του άρθρου 6 του Νόμου αυτού, 

 

(β)  η αίτηση γιά κήρυξη ακυρότητας βασίζεται στην ύπαρξη 

κινδύνου σύγχυσης σύμφωνα με την παράγραφο (β) του 

άρθρου 7 το προγενέστερο σήμα δεν είχε ακόμη αποκτήσει 

επαρκή διακριτικό χαρακτήρα που να υποστηρίζει ένα 

τέτοιο κίνδυνο σύγχυσης, 

 

(γ)  η αίτηση γιά κήρυξη ακυρότητας βασίζεται σε 

προγενέστερο σήμα φήμης, σύμφωνα με την παράγραφο 

(α) του  εδάφιου (3) του άρθρου 7 και το σήμα αυτό δεν είχε 

ακόμη αποκτήσει φήμη κατά την έννοια του 

προαναφερθέντος άρθρου. 

 

 (2)  Στο πλαίσιο της διαδικασίας προσβολής, ο δικαιούχος 

προγενέστερου σήματος  δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη 

χρήση μεταγενέστερου σήματος εφόσον το μεταγενέστερο σήμα 
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δεν θα κηρυσσόταν άκυρο δυνάμει  του εδαφίου (1) ως και του 

εδάφιου (5) του άρθρου 44 του παρόντος Νόμου. 

 

 

  Άρθρο 43 

  Διαδικασία έκπτωσης και ακυρότητας 

 

 

Διαδικασία έκπτωσης 

και ακυρότητας 

 

 

43.- (1) Η αίτηση για την κήρυξη  έκπτωσης ή ακυρότητας 

υποβάλλεται ενώπιον του Εφόρου. 

 

(2) Αίτηση για την κήρυξη έκπτωσης ή ακυρότητας 

δικαιούνται να καταθέσουν:  

 

(α) για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο  (1) του 

άρθρου 40  και στο  άρθρο 6 του νόμου αυτού,  κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και κάθε οργάνωση ή 

φορέας εκπροσώπησης των συμφερόντων κατασκευαστών, 

παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών,  εμπόρων ή 

καταναλωτών, εφόσον, σύμφωνα με το δίκαιο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, μπορεί να ενάγει και να ενάγεται. 

 

(β) γιά τους λόγους που αναφέρονται στα εδάφια (1), (3) και 

(4) του άρθρου 7 νόμου αυτού, οι δικαιούχοι 

προγενεστέρων σημάτων ή δικαιωμάτων ως και τα 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, βάσει του δικαίου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας,  να ασκούν τα δικαιώματα που 

απορρέουν από προστατευμένη ονομασία προέλευσης ή 

γεωγραφική ένδειξη.  

  

(3) Δεν νομιμοποιείται να ζητήσει ακυρότητα του σήματος για 

σχετικούς  λόγους απαραδέκτου, σύμφωνα με το  άρθρο 7 

του παρόντος Νόμου, εκείνος ο οποίος τους είχε προβάλει 
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κατά τη διαδικασία εγγραφής.    

 

(4) Η αίτηση ακυρότητας  για απόλυτους λόγους 

απαραδέκτου, σύμφωνα με το  άρθρο 6 του παρόντος 

Νόμου ασκείται εντός προθεσμίας πέντε ετών από την 

εγγραφή του σήματος εκτός εάν η κατάθεση έγινε 

κακόπιστα οπότε ασκείται καθ' όλη τη διάρκεια της 

προστασίας του σήματος. 

 

(5) Στην περίπτωση που η έκπτωση του δικαιούχου ζητείται 

γιά μη ουσιαστική χρήση του σήματός του, σύμφωνα με την 

παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 40, ο 

δικαιούχος του εν λόγω σήματος φέρει το βάρος της 

απόδειξης ότι έχει κάνει ουσιαστική χρήση αυτού. 

 

(6) Εφόσον, προκειμένου γιά σήμα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, γίνεται επίκληση της αρχαιότητας εθνικού σήματος 

ή σήματος εγγεγραμμένου δυνάμει διεθνών συμφωνιών με 

ισχύ στην Κυπριακή Δημοκρατία, από το οποίο έχει 

προηγηθεί παραίτηση ή το οποίο έχει αποσβεσθεί, η 

διαπίστωση της ακυρότητας του εθνικού σήματος ή της 

έκπτωσης από τα δικαιώματα επί του σήματος το οποίο 

αποτελεί τη βάση γιά την επίκληση της αρχαιότητας μπορεί 

να γίνει εκ των υστέρων, υπό τον όρο ότι η ακυρότητα ή η 

έκπτωση θα μπορούσε να είχε κηρυχθεί κατά τον χρόνο της 

παραίτησης από το σήμα ή της απόσβεσής του. Στην 

περίπτωση αυτή  η αρχαιότητα παύει να παράγει τα 

αποτελέσματά της. 

 

(7) Οι διατάξεις που αναφέρονται στην διαδικασία ένστασης, 

σύμφωνα με τα εδάφια (5)  έως και (10) του άρθρου 31 ,  

εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν και στη διαδικασία έκπτωσης 

και ακυρότητας.  
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  Άρθρο 44 

  Μη χρήση ως μέσο άμυνας κατά τη διαδικασία κήρυξης ακυρότητας 

 

Μη  χρήση ως μέσο 

άμυνας κατά τη 

διαδικασία κήρυξης 

ακυρότητας 

 

44.- (1)  Μετά από αίτηση του καθ' ου η αίτηση ακυρότητας, ο  

δικαιούχος του προγενέστερου σήματος  οφείλει να αποδείξει: 

  

(α) ότι κατά την διάρκεια πέντε ετών που προηγήθηκαν της 

ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης ακυρότητας,  είχε γίνει 

ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος, για τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία εγγράφηκε και επί 

των οποίων βασίζεται η αίτηση ακυρότητας, 

 

(β) ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση αυτού,  

εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή έχει ολοκληρωθεί, 

τουλάχιστον από πενταετίας, η διαδικασία εγγραφής του  

προγενέστερου σήματος.  

 

(2)  Εάν, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για 

εγγραφή ή την ημερομηνία προτεραιότητας του 

μεταγενέστερου σήματος, έχει λήξει η περίοδος των πέντε 

ετών  εντός της οποίας θα έπρεπε να είχε γίνει η ουσιαστική 

χρήση του προγενέστερου σήματος, ο δικαιούχος του 

προγενέστερου σήματος οφείλει επιπλέον να αποδείξει:  

 

(α) ότι έχει γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος κατά τη 

διάρκεια της πενταετούς περιόδου πριν από την ημερομηνία 

κατάθεσης της αίτησης γιά εγγραφή ή την ημερομηνία 

προτεραιότητας 

 

(β) ή ότι υπήρχε εύλογη αιτία για τη μη χρήση. 
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(3)  Εάν το προγενέστερο σήμα χρησιμοποιήθηκε,  για 

μέρος μόνον των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία 

εγγράφηκε, τότε, για τους σκοπούς της εξέτασης της 

αίτησης ακυρότητας, θεωρείται εγγεγραμμένο μόνον για το 

μέρος αυτό των προϊόντων ή των υπηρεσιών. 

 

(4)  Η αίτηση ακυρότητας σήματος μπορεί να κατατεθεί 

βάσει ενός ή περισσοτέρων προγενέστερων δικαιωμάτων, 

υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν όλα στον ίδιο δικαιούχο. 

 

(5)  Εάν ο αιτών την αίτηση ακυρότητας δεν αποδείξει την 

ουσιαστική χρήση του σήματός του ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία 

για την μη χρήση αυτού, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του 

άρθρου αυτού, η  αίτηση απορρίπτεται χωρίς να εξετάζεται η 

ουσία της υπόθεσης. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

 ΣΗΜΑΤΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 

 

  Άρθρο 45 

                                                               Ερμηνεία 

 

Ερμηνεία 

 

45.- (1)  Για τους σκοπούς του νόμου αυτού: 

 

(α) Ως  “σήματα πιστοποίησης” νοούνται τα σήματα που 

προσδιορίζονται ως σήματα πιστοποίησης κατά  την 

κατάθεση και είναι ικανά διακρίνουν τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του 

σήματος, όσον αφορά το υλικό, τον τρόπο παρασκευής των 

προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, 
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την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά από τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που δεν πιστοποιούνται κατά τον τρόπο αυτό. 

 

(β) Ως “συλλογικά σήματα” νοούνται τα σήματα που 

προσδιορίζονται ως συλλογικά κατά την κατάθεση και είναι 

ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των μελών 

της δικαιούχου οργάνωσης από τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων. 

 

(2)  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και επί 

των σημάτων πιστοποίησης και των συλλογικών σημάτων 

εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος 

Κεφαλαίου. 

 

 

 

 

  Άρθρο 46 

  Σήματα πιστοποίησης 

 

Σήματα πιστοποίησης 

 

46.- (1)  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών, αρχών και φορέων 

δημοσίου δικαίου, δύναται να υποβάλει αίτηση γιά σήμα 

πιστοποίησης υπό την προϋπόθεση ότι: 

  

(α) το εν λόγω  πρόσωπο δεν ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παροχή του είδους 

των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται,  

 

(β) είναι ικανό να πιστοποιήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

για τα οποία πρόκειται να εγγραφεί το σήμα. 

 

 (2)  Κατά παρέκκλιση από της παραγράφου  (γ) του εδαφίου 
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(1) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, τα σήματα  

πιστοποίησης μπορούν  να χρησιμεύσουν στις συναλλαγές γιά 

τον προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων 

ή των υπηρεσιών. Ένα τέτοιο σήμα  δεν επιτρέπει στον 

δικαιούχο του να απαγορεύει σε τρίτους την χρήση τέτοιων 

σημείων ή ενδείξεων στις εμπορικές συναλλαγές, εφόσον οι 

τρίτοι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά 

ήθη του εμπορίου και της βιομηχανίας. Το σήμα αυτό δεν 

μπορεί ιδίως να αντιταχθεί έναντι τρίτου ο οποίος επιτρέπεται να 

χρησιμοποιεί γεωγραφική ονομασία. 

 

  

  Άρθρο 47 

  Συλλογικά σήματα 

 

Συλλογικά σήματα 

 

47.- (1) Συνεταιρισμοί, οργανώσεις ή ενώσεις  κατασκευαστών, 

παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών ή εμπόρων, οι οποίες 

σύμφωνα με την νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας,  έχουν 

την ικανότητα να είναι, ιδίω ονόματι, υποκείμενα δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεων, να συμβάλλονται ή να διενεργούν άλλες 

νομικές πράξεις και να ενάγουν ή ενάγονται, καθώς και τα 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,  δύνανται να καταθέτουν 

συλλογικά σήματα.         

 

(2) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο (γ) του εδαφίου 

(1) του άρθρου 6  του παρόντος Νόμου, συλλογικά σήματα  

μπορούν  να χρησιμεύσουν στις συναλλαγές γιά τον 

προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών. Ένα τέτοιο σήμα  δεν 

επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει σε τρίτους την 

χρήση τέτοιων σημείων ή ενδείξεων στις εμπορικές 

συναλλαγές, εφόσον οι τρίτοι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα 

με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη του εμπορίου και της 
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βιομηχανίας. Το σήμα αυτό δεν μπορεί ιδίως να αντιταχθεί 

έναντι τρίτου ο οποίος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί 

γεωγραφική ονομασία. 

 

 

 

 

  Άρθρο 48 

  Κανονισμός χρήσης  

 

Κανονισμός χρήσης  

 

48.- (1)  Η αίτηση κατάθεσης σήματος πιστοποίησης και 

συλλογικού σήματος πρέπει να συνοδεύεται από  κανονισμό 

χρήσης. 

 

(2)  Όσον αφορά τα σήματα πιστοποίησης, ο κανονισμός 

χρήσης αναφέρει τα πρόσωπα  που επιτρέπεται  να 

χρησιμοποιούν το σήμα, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

πιστοποιεί το σήμα, τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός 

πιστοποίησης εξετάζει τα χαρακτηριστικά αυτά και 

εποπτεύει τη χρήση του σήματος. Ο κανονισμός αναφέρει 

επίσης τους όρους χρήσης του σήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κυρώσεων. 

 

(3)  Όσον αφορά τα συλλογικά σήματα, ο κανονισμός 

χρήσης αναφέρει τα πρόσωπα  που νομιμοποιούνται να 

χρησιμοποιούν το συλλογικό σήμα,  τους όρους συμμετοχής 

στην οργάνωση που είναι δικαιούχος του σήματος, τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών καθώς και τις 

προϋποθέσεις χρήσης του σήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κυρώσεων.   

 

      (4) Όσον αφορά τα συλλογικά σήματα, ο κανονισμός 

χρήσης επιτρέπει σε κάθε πρόσωπο του οποίου τα 
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προϊόντα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από την εν λόγω 

γεωγραφική περιοχή να καθίστανται μέλος της οργάνωσης 

που είναι δικαιούχος του συλλογικού σήματος, εφόσον 

πληροί άπαντες τους όρους του κανονισμού. 

 

       (5)  Η άσκηση των αξιώσεων που απορρέουν από την 

εγγραφή του συλλογικού σήματος ανήκει, αν δεν ορίζεται 

διαφορετικά στο καταστατικό ή στον κανονισμό χρήσης, 

στην  δικαιούχο οργάνωση. 

 

      (6)  Για τα σήματα πιστοποίησης και συλλογικά σήματα 

τηρείται ειδικό βιβλίο σημάτων. Τα τέλη  κατάθεσης και 

παράτασης της διάρκειας αυτών ορίζονται από τους 

Κανονισμούς. 

 

 (7)  Η χρήση του σήματος πιστοποίησης ή συλλογικού σήματος 

γίνεται απαραίτητα με την ένδειξη “σήμα πιστοποίησης” ή 

“συλλογικό σήμα”. 

 

 

 

  Άρθρο 49 

   Τροποποιήσεις του κανονισμού χρήσης 

 

Τροποποιήσεις του 

κανονισμού χρήσης 

49.- (1)  Ο δικαιούχος του σήματος πιστοποίησης ή του 

συλλογικού σήματος υποβάλλει στο Γραφείο  κάθε 

τροποποιημένο κανονισμό χρήσης. Η τροποποίηση σημειώνεται 

στο Μητρώο σημάτων, εκτός αν ο κανονισμός χρήσης δεν 

πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του παρόντος Νόμου  

ή συντρέχει ένας από τους λόγους απόρριψης του άρθρου 50 

του νόμου αυτού. 

 

    (2)  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου η τροποποίηση 
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του κανονισμού χρήσης αρχίζει να ισχύει μόνον από την 

ημερομηνία που εγγράφηκε η μνεία των τροποποιήσεων αυτών 

στο Μητρώο. 

 

 

                                                      Άρθρο 50 

  Απόρριψη της αίτησης  

 

Απόρριψη της 

αίτησης  

 

50.- (1) Εκτός από τους λόγους απόρριψης της αίτησης 

εγγραφής σήματος που προβλέπονται στο άρθρο 6 του νόμου 

αυτού, κατά περίπτωση, με εξαίρεση την παράγραφο  (γ) του 

εδαφίου (1) του εν λόγω άρθρου σχετικά με σημεία ή ενδείξεις 

που δύνανται να χρησιμεύσουν στις συναλλαγές γιά τον 

προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών και στο άρθρο 7 του παρόντος Νόμου, η αίτηση 

εγγραφής σήματος πιστοποίησης ή συλλογικού σήματος 

απορρίπτεται εάν δεν συνάδει με τις διατάξεις του εδαφίου (1) 

του άρθρου 45, 46, 47 και 48 του παρόντος Νόμου ή όταν ο 

κανονισμός χρήσης των εν λόγω συλλογικών σημάτων 

αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. 

 

 (2)  Η αίτηση δεν απορρίπτεται εάν ο καταθέτης, μετά από 

τροποποίηση του κανονισμού χρήσης του συλλογικού σήματος, 

πληροί τις προϋποθέσεις των εδαφίων  (1) και (2) του άρθρου 

αυτού. 

 

  

 

  Άρθρο 51 

  Χρήση του συλλογικού σήματος 

 

Χρήση του 

συλλογικού σήματος 

51.- Ουσιαστική χρήση του σήματος πιστοποίησης ή 

συλλογικού σήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο  δικαιούται να 
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 χρησιμοποιεί αυτό συνιστά ουσιαστική χρήση κατά τις διατάξεις 

του παρόντος Νόμου. 

 

 

 

  Άρθρο 52  

  Μεταβίβαση 

 

Μεταβίβαση 

 

52.- Κατά παρέκκλιση του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου, το 

σήμα πιστοποίησης ή το συλλογικό σήμα μεταβιβάζεται μόνον 

σε πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 45, 46 και 

47  του νόμου αυτού.  

 

 

 

 

 

  Άρθρο 53 

          Πρόσωπα νομιμοποιούμενα σε άσκηση αγωγής για προσβολή     

 

Πρόσωπα 

νομιμοποιούμενα σε 

άσκηση αγωγής για 

προσβολή   

53.- (1)  Μόνον ο δικαιούχος σήματος πιστοποίησης ή 

συλλογικού ή πρόσωπο ρητά εξουσιοδοτημένο από αυτόν γιά 

τον σκοπό αυτό νομιμοποιείται να ασκεί αγωγή γιά προσβολή 

του σήματος πιστοποίησης ή συλλογικού σήματος. 

 

(2) Ο δικαιούχος σήματος πιστοποίησης ή συλλογικού 

νομιμοποιείται να ζητά αποζημίωση γιά λογαριασμό των 

προσώπων που δικαιούνται να χρησιμοποιούν το σήμα 

εφόσον υπέστησαν ζημία λόγω της χρήσης του σήματος 

χωρίς την απαιτούμενη άδεια. 
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  Άρθρο 54 

  Πρόσθετοι λόγοι έκπτωσης 

 

Πρόσθετοι λόγοι 

έκπτωσης 

 

54.- Εκτός από τους λόγους έκπτωσης που προβλέπονται στο 

άρθρο 40 του παρόντος Νόμου, ο δικαιούχος σήματος 

πιστοποίησης ή  συλλογικού κηρύσσεται έκπτωτος των 

δικαιωμάτων του εάν : 

 

(α) δεν λαμβάνει εύλογα μέτρα για να αποτρέψει χρήση του 

σήματος η οποία δεν συμβιβάζεται με τους όρους χρήσης 

που προβλέπονται στον κανονισμό χρήσης, 

συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τροποποίησής του 

που έχει σημειωθεί στο Μητρώο. 

 

(β) ο τρόπος χρήσης του σήματος από τα νομιμοποιούμενα 

πρόσωπα είχε ως συνέπεια τη δυνατότητα παραπλάνησης 

του κοινού, όσον αφορά τον χαρακτήρα ή τη σημασία του 

σήματος, ιδίως όταν το σήμα πιθανόν να εκληφθεί ως κάτι 

άλλο και όχι ως συλλογικό σήμα. 

 

(γ) η τροποποίηση του κανονισμού χρήσης του σήματος 

σημειώθηκε στο Μητρώο κατά παράβαση του εδάφιου (1) 

του άρθρου 49  του παρόντος Νόμου, εκτός εάν ο 

δικαιούχος του σήματος, μετά από νέα τροποποίηση του 

κανονισμού χρήσης,συμμορφωθεί  με τις απαιτήσεις του εν 

λόγω άρθρου. 

 

 

 

  Άρθρο 55 

  Πρόσθετοι λόγοι ακυρότητας 

 

Πρόσθετοι λόγοι 

ακυρότητας 

55.- Εκτός από τους λόγους ακυρότητας   που προβλέπονται 
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 στο άρθρο 6 του Νόμου αυτού, κατά περίπτωση, με εξαίρεση 

την παράγραφο( γ) του εδαφίου (1) του εν λόγω άρθρου σχετικά 

με σημεία ή ενδείξεις που δύνανται να χρησιμεύσουν στις 

συναλλαγές γιά τον προσδιορισμό της γεωγραφικής 

προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών και στο άρθρο 7 

του παρόντος Νόμου, το σήμα πιστοποίησης ή  συλλογικό 

κηρύσσεται άκυρο εάν εγγράφηκε κατά παράβαση του άρθρου 

50 του παρόντος Νόμου,  εκτός εάν ο δικαιούχος του σήματος, 

μετά από νέα τροποποίηση του κανονισμού χρήσης, 

συμμορφωθεί  με τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού.  

 

 

 

  Άρθρο 56  

  Μετακίνηση Βάρους Απόδειξης  

 

Μετακίνηση Βάρους 

Απόδειξης  

 

56.-  Στις περιπτώσεις αιτήσεων για ακυρότητα ή έκπτωση, το 

βάρος απόδειξης μετακινείται από τον αιτούντα στον καθ’ου η 

αίτηση.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Θ'  

ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

  Άρθρο 57 

  Μετατροπή  σήματος Ευρωπαϊκής ένωσης  σε εθνικό 

 

 

Μετατροπή σήματος 

Ευρωπαϊκής ένωσης  

σε εθνικό 

 

57.- (1) Η αίτηση μετατροπής αίτησης γιά εγγραφή Ευρωπαϊκού 

σήματος  ή εγγεγραμμένου Ευρωπαϊκού σήματος  σε εθνικό 

υποβάλλεται  στον Έφορο.   Η αίτηση συνοδεύεται από τα 

δικαιολογητικά του εδαφίου (1) του άρθρου 23 και του εδάφιου 
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(1) του άρθρου 24 του παρόντος Νόμου. Συνοδεύεται επίσης 

από μετάφραση της αίτησης μετατροπής ως και των 

συνημμένων εγγράφων στην Ελληνική γλώσσα. 

(2)  Η αίτηση μετατροπής  συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, η 

μορφή και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με  

Υπουργικό Διάταγμα. Η αίτηση εγγράφεται στο Μητρώο 

σημάτων. 

(3)  Για την παραδοχή του εθνικού σήματος που προκύπτει 

από μετατροπή σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αποφασίζει ο Έφορος σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου. 

(4)  Η εγγραφή σήματος που προέρχεται από μετατροπή  

ανατρέχει στην ημερομηνία κατάθεσης του σήματος στο 

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή στην ημερομηνία προτεραιότητας του σήματος και 

ενδεχομένως στην αρχαιότητα εθνικού σήματος που μπορεί 

να έχει διεκδικηθεί.  

(5)  Για την ανανέωση εθνικού σήματος εκ μετατροπής  

κρίσιμη είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 

μετατροπής στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

 

  Άρθρο 58 

  Εξουσίες Εφόρου 

 

Εξουσίες Εφόρου 

 

58.-  (1) Ο Έφορος έχει την αρμοδιότητα να ορίζει τους 

λειτουργούς ή άλλους υπαλλήλους για σκοπούς διεκπεραίωσης 

των ακροάσεων.  
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     (2) Ο Έφορος έχει τη διακριτική ευχέρεια να επαναφέρει 

ένα σήμα το οποίο διαγράφηκε, για οποιονδήποτε άλλο 

λόγο, πέραν του αναφερόμενου στο άρθρο 35.  

 

 

 

 

  Άρθρο 59 

  Εξουσιοδοτική / Κανονιστική διάταξη  

 

Εξουσιοδοτική / 

Κανονιστική διάταξη  

 

59.- (1) Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, 

με Υπουργικό διάταγμα δύναται να θεσπίζονται, εισάγονται, 

προστίθενται, τροποποιούνται ή ακυρώνονται οι Κανονισμοί και 

τα Έντυπα.    

 

(2) Με Υπουργικό διάταγμα θεσπίζεται οποιαδήποτε άλλη 

διάταξη εφαρμοστικού χαρακτήρα που κρίνεται αναγκαία για 

την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 

 

 

 

 

 

  Άρθρο 60 

  Τέλη 

 

Τέλη 

 

60.- Με κανονιστικές διατάξεις ορίζονται  τα υπέρ του Δημοσίου 

δικαιώματα και τέλη  που προκύπτουν από την εφαρμογή του 

παρόντος Νόμου. 

 

 

 

  Άρθρο 61 

  Μεταβατικές διατάξεις 
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Μεταβατικές διατάξεις 

 

61.- (1) Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

Νόμου, αιτήσεις για εγγραφή σήματος, αιτήσεις γιά έκπτωση ή 

ακυρότητα ως και προσφυγές που εκκρεμούν ενώπιον του 

Διοικητικού Δικαστηρίου  κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

Νόμου διέπονται από  τις διατάξεις του προισχύοντος νόμου. 

 

(2) Ως προς την αφετηρία των προθεσμιών εφαρμόζονται οι 

διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο κατά τον οποίο 

συντελέστηκε το γεγονός που τις κίνησε. 

 

(3) Η διάρκεια των προθεσμιών που είχαν αρχίσει πριν από 

την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εάν η  

προβλεπόμενη από αυτές διάρκεια είναι μεγαλύτερη από 

εκείνη που προβλεπόταν από τις διατάξεις του 

προϊσχύοντος νόμου.  

 

(4) Η δυνατότητα επαναφοράς των πραγμάτων στην 

προτέρα κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 37, ισχύει μόνο 

στις περιπτώσεις που το κώλυμα που είχε ως συνέπεια την 

απώλεια δικαιώματος ή προθεσμίας ασκήσεως ενδίκου 

βοηθήματος, επήλθε μετά την έναρξη της ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

 

(5) Η δυνατότητα διαίρεσης αίτησης για εγγραφή ή 

εγγεγραμμένου σήματος, σύμφωνα με το άρθρο 36,  ισχύει 

και για τα σήματα που είχαν αιτηθεί ή εγγραφεί πριν από τη 

θέση σε ισχύ του παρόντος Νόμου. 
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(6) Η δυνατότητα υποβολής έγγραφης συναίνεσης ενώπιον 

των διοικητικών δικαστηρίων σύμφωνα με το εδάφιο (5) του 

άρθρου 7 του παρόντος νόμου καταλαμβάνει και τις 

εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, 

διαφορές. 

 

 

 

  Άρθρο 62 

  Κατάργηση 

 

Κατάργηση 

Κεφ.268 

Ν.63/1962 

Ν.69/1971 

Ν.206/1990 

Ν.176 (Ι)/2000 

Ν.121(Ι)/2006 

62.- Με την έναρξη ισχύος τoυ παρόντος Νόμου  καταργείται ο 

Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος, Κεφ.268.  
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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ‘ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ’.  

 

 

 

ΟΔΗΓΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

  

Άρθρο 2  Άρθρο 2 

  »        3    »       3 

            4             6 

            5             7 

            6             - 

            7             8 

            8           42(1)(α) 

            9            14 

           10             9 

           11            10 

           12            11 

           13            12 

           14            13 

           15            15 

           16            17 

           17            32,44 

           18            14 

           19            40(1)(α) 

           20            40(1)(β) και (γ)  

           21            40(2) 

           22             19 

           23             21(1) 

           24             21(1) 

           25             20 

           26             21(2) και 20 (2) 

           27             45 

           28             46 

           29             47 

           30             48 

           31             50 

           32             51 

           33             49 

           34             53 

           35             54 

           36             55 

           37             23(1) 

           38             23(2) 

           39             27 

           40              - 

           41             36 

           42             27(6) 



           43             29,30,31 

           44             32 

           45             43 

           46             44 

           47             40(4) και (5) και 41(3)και (4)  

           48             35(1) και (2)  

           49             35(3-6) 

           50-57 (Τελικές μη δεσμευτικές 

           Διατάξεις).  
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