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Ορισμοί Σημάτων
Τι είναι Σήμα;
Σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως,
ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από
εκείνα άλλων. Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα
φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια,
τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών
φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του. Επίσης ως σήμα
θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού.

Τι είναι Κοινοτικό Σήμα;
Με τον όρο κοινοτικό σήμα εννοούμε την καταχώριση ενός σήματος
σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια μόνη κατάθεση στο
Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (Γ.Ε.ΕΑ). Με βάση μία
μοναδική αίτηση που υποβάλλεται στο OHMI, το κοινοτικό σήμα έχει
έναν ενιαίο χαρακτήρα, με την έννοια ότι παράγει τα ίδια αποτελέσματα
με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Διεύθυνση Εμπορικής και
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης προμηθεύει στους
ενδιαφερόμενους σχετικές αιτήσεις κατάθεσης κοινοτικού σήματος, οι
οποίες συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και απευθύνονται στο Γ.Ε.Ε.Α
που εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας.
Η διαδικασία κατάθεσης και καταχώρισης του κοινοτικού σήματος διέπεται
από τον Κανονισμό του Συμβουλίου με αριθμό 40/94 της 20ης Δεκεμβρίου
1993.
Για την μετατροπή αίτησης κοινοτικού σήματος ή κοινοτικού σήματος σε
αίτηση εθνικού σήματος κατατίθενται, σύμφωνα με το π.δ.353/98 στη
Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης ενώ η κατάθεση με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
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Δικαιούχοι κοινοτικών σημάτων δύνανται να είναι τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των φορέων δημοσίου
δικαίου, που είναι:






υπήκοοι κρατών μελών·
υπήκοοι άλλων κρατών μελών που συμμετέχουν στη σύμβαση του
Παρισιού για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας·
υπήκοοι κρατών που δεν συμμετέχουν στη σύμβαση του Παρισιού
αλλά που κατοικούν ή εδρεύουν στην επικράτεια της Κοινότητας ή
κράτους που μετέχει στη σύμβαση·
υπήκοοι κάθε άλλου κράτους που εγγυάται στους υπηκόους των
κρατών μελών την ίδια προστασία με εκείνη που εγγυάται στους
δικούς του εθνικούς υπηκόους.

Το κοινοτικό σήμα παρέχει στο δικαιούχο του ένα αποκλειστικό
δικαίωμα. Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε τρίτους
να κάνουν χρήση για εμπορικούς σκοπούς:





ενός συμβόλου ταυτόσημου προς το κοινοτικό σήμα για προϊόντα ή
υπηρεσίες ταυτόσημα προς εκείνα για τα οποία έχει καταχωρηθεί
αυτό·
ενός συμβόλου για το οποίο υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης, μεταξύ
του κοινού, με άλλο σήμα·
συμβόλου ταυτοσήμου ή παρομοίου προς το κοινοτικό σήμα για
προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι παρόμοια με εκείνα για τα οποία
έχει καταχωρηθεί το κοινοτικό σήμα, όταν η χρήση του συμβόλου
αντλεί όφελος από τη φήμη και το διακριτικό χαρακτήρα του
σήματος.

Αντίθετα, το δικαίωμα που παρέχεται με το κοινοτικό σήμα δεν
επιτρέπει στο δικαιούχο του να απαγορεύει σε τρίτο τη χρήση, για
εμπορικούς σκοπούς:





του ονόματος ή της διεύθυνσής του·
ενδείξεων σχετικών με το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον
προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, την εποχή
παραγωγής του προϊόντος ή τις παροχής της υπηρεσίας ή άλλων
χαρακτηριστικών αυτών·
του σήματος όταν η χρήση αυτή είναι αναγκαία για την ένδειξη του
προορισμού ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, ιδίως ως εξαρτήματος
ή ανταλλακτικού.

Η δήλωση υποβάλλεται απαραίτητα από πληρεξούσιο Δικηγόρο
εντός 2 μηνών και συνοδεύεται από:
 Δέκα (10) αντίτυπα του σήματος ασπρόμαυρο (διαστάσεις 9x8 cm το
ανώτερο), στην περίπτωση δε έγχρωμης σύνθεσης του σήματος και δέκα (10)
έγχρωμα αντίτυπα αυτού.
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Κατάσταση των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία προορίζεται να διακρίνει
το σήμα, σε πέντε (5) αντίτυπα.
Παράβολο του Δημοσίου 58,69€ για μία κλάση (για κάθε επιπλέον κλάση
πρόσθετο παράβολο 14,67 €).
Πληρεξούσιο έγγραφο ειδικά για σήματα (όχι απαραιτήτως
συμβολαιογραφικό).
Καταστατικό της εταιρίας ή ΦΕΚ ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποιήσεως
του υπογράφοντος το πληρεξούσιο.
Ντοσιέ με πτερύγια.
Ένσημα: (Ταμείου Προνοίας 2,34 € , Νομικών - ΚΕΑΔ 2,34 €, Χαρτόσημο
0,88 €, Μεγαρόσημο 0,30 €)

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ;

Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος ξεκινά μόνο με
την καταχώριση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2239. Σήμα που
έγινε δεκτό θεωρείται ότι καταχωρήθηκε από την ημέρα που υποβλήθηκε η
δήλωση.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΣΗΜΑΤΟΣ ;

Η καταχώριση του σήματος παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό
δικαίωμα. Ιδίως παρέχει το δικαίωμα της χρήσεως αυτού, το δικαίωμα να
επιθέτει αυτό στα προϊόντα ή στα εμπορεύματα τα οποία προορίζεται να
διακρίνει, να χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να επιθέτει αυτό στα
περικαλύμματα και στις συσκευασίες των εμπορευμάτων στο χαρτί
αλληλογραφίας, στα τιμολόγια, στους τιμοκαταλόγους, στις αγγελίες, στις
κάθε είδους διαφημίσεις, ως και σε άλλο έντυπο υλικό και να το
χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοαουστικά μέσα.
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ;

Η προστασία του σήματος διαρκεί για μια δεκαετία που αρχίζει από
την επόμενη της καταθέσεως. Η διάρκεια της προστασία μπορεί εκάστοτε
να παρατείνεται για μια δεκαετία
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ;

Το δικαίωμα του σήματος μπορεί να μεταβιβαστεί, ανεξάρτητα από
την μεταβίβαση της επιχειρήσεως.
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Το γραφείο εναρμόνισης στη Εσωτερική Αγορά
Το Γραφείο είναι ένας οργανισμός της Κοινότητας και έχει νομική
προσωπικότητα. Συνεστήθει από το Συμβούλιο Υπουργών, το 1994.
Έκτοτε, πάνω από 200.000 επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο απευθύνθηκαν
στο ΓΕΕΑ για να εξασφαλίσουν τη νομική προστασία του σήματός τους
στην Ε.Ε. Το ΓΕΕΑ είναι αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός της Ε.Ε.,
επομένως ο προϋπολογισμός του αποτελείται εξ ολοκλήρου από τα
δικαιώματα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν χρήση των
υπηρεσιών του. Σε κάθε κράτος μέλος, διαθέτει την ευρύτερη νομική
ικανότητα που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα από τις εθνικές
νομοθεσίες. Δύναται συγκεκριμένα να αποκτά ή να διαθέτει ακίνητα και
κινητά αγαθά και να παρίσταται σε δικαστικό αγώνα. Το Γραφείο
εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του.
Οι αιτήσεις κοινοτικών σημάτων κατατίθενται σε μία από τις επίσημες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι γλώσσες του Γραφείου είναι η
γερμανική, η αγγλική, η ισπανική, η γαλλική και η ιταλική. Ο αιτών δύναται
να υποδείξει μια δεύτερη γλώσσα που θα πρέπει να είναι μία γλώσσα του
Γραφείου και της οποίας αποδέχεται τη χρήση ως ενδεχόμενης γλώσσας
διαδικασίας για τις διαδικασίες ανακοπής, έκπτωσης και ακύρωσης.
Το Γραφείο αποτελείται, μεταξύ άλλων, από ένα συμβούλιο
διοίκησης, μια επιτροπή προϋπολογισμού, διάφορα τμήματα και τμήματα
προσφυγών.
Κατά τα τελευταία έτη, το ΓΕΕΑ, υπό τον πρόεδρο Wubbo de Boer,
εφάρμοσε με επιτυχία ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, με στόχο την αύξηση της
παραγωγικότητας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω της
απλούστευσης των διαδικασιών, του εξορθολογισμού των μεθόδων
εργασίας, του περιορισμού της γραφειοκρατίας, της λιτότητας στη
δημοσιονομική διαχείριση, της συνεργασίας με τις αρμόδιες για την
πνευματική ιδιοκτησία αρχές των κρατών-μελών και της εισαγωγής των
πλέον προηγμένων εργαλείων τεχνολογίας των πληροφοριών και πόρων,
παρέχοντας συγχρόνως ποιοτικές υπηρεσίες, που ελκύουν όλο και
περισσότερους χρήστες.
Ως εκ τούτου, το ΓΕΕΑ, ενώ εξακολουθεί να επενδύει για τη
βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει -ιδίως για τις υπηρεσίες επί
γραμμής- και για τη μείωση του χρόνου απόκρισης, μπορεί να επωφελείται
της βελτιωμένης αποδοτικότητάς του, από κοινού με ολόκληρη την
επιχειρηματική κοινότητα. Ειδικά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
οπωσδήποτε θα ικανοποιηθούν με τη μείωση του κόστους προστασίας και
επιβολής της ΠΙ, κόστος που γι' αυτές αποτελεί συχνά μια πρόκληση.
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Εξομοίωση Κοινοτικού με εθνικού σήματος
1. Εκτός αντιθέτου διατάξεως των άρθρων 17 έως 24, το κοινοτικό σήμα
ως αντικείμενο κυριότητας, θεωρείται στο σύνολό του και για το σύνολο
του κοινοτικού εδάφους, ως εθνικό σήμα καταχωρημένο στο κράτος µέλος
στο οποίο, σύμφωνα µε το µμητρώο κοινοτικών σημάτων:
α) ο δικαιούχος έχει την έδρα ή την κατοικία του κατά την κρίσιμη
ημερομηνία ή β) εάν δεν ισχύει το στοιχείο, ο δικαιούχος έχει εγκατάσταση
κατά την κρίσιμη ημερομηνία
2. Όσον αφορά τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στην παράγραφο 1,
το κράτος µέλος στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος αυτή, είναι το
κράτος µέλος όπου εδρεύει το Γραφείο.
3. Εάν περισσότερα του ενός πρόσωπα έχουν εγγραφεί στο μητρώο
κοινοτικών σημάτων ως συνδικαιούχοι, η παράγραφος 1 ισχύει για τον
πρώτο αναγραφόμενο δικαιούχο. Άλλως, ισχύει για τους επόμενους
συνδικαιούχους µε τη σειρά της εγγραφής τους. Αν η παράγραφος 1 δεν
ισχύει για κανέναν από τους συνδικαιούχους, εφαρμόζεται η παράγραφος
2.

Νομικό πλαίσιο
Στην ΕΕ, υπάρχουν τρεις τρόποι προστασίας των εμπορικών
σημάτων: εθνικώς, διεθνώς ή/και με ένα κοινοτικό εμπορικό σήμα - η
διαχείριση του εν λόγω κοινοτικού εμπορικού σήματος είναι ένα καθήκον
που εμπίπτει στο OΗΙΜ - Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά
(σήματα, σχέδια και υποδείγματα).
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Στην Ελλάδα για την ρύθμιση αυτών των παραμέτρων ισχύουν
οι εξής νόμοι:
1. ο Νόμος 2239.1994 Περί σημάτων που περιέχει ρυθμίσεις για το σύνολο
των παραμέτρων σχετικά με το σήμα,
2. Ο Νόμος 2783/2000 για την επικύρωση της Συμφωνίας της Μαδρίτης
που αφορά τη διεθνή καταχώρηση σημάτων,
3. Ο Νόμος 2505/1997 που αφορά τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και
υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση σημάτων και
4. Ο Νόμος 146/1914 για την αντιποίηση επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου
όπου στο άρθρο 13 αναφέρεται ότι όποιος κατά τις εμπορικές συναλλαγές
χρησιμοποιεί την εμπορική επωνυμία ή το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα
καταστήματος ή βιομηχανικής επιχείρησης, με τρόπο που να μπορεί να
προκαλέσει σύγχυση με το όνομα ή την επωνυμία κάποιου άλλου, μπορεί
να υποχρεωθεί σε παράλειψη χρήσης και ανόρθωση της προκληθείσας
ζημιάς.

Στην Ευρώπη ισχύουν τα εξής νομοθετήματα:
1. Ο Κανονισμός 40/94 για το κοινοτικό σήμα όπου ρυθμίζονται τα σχετικά
με το κοινοτικό σήμα θέματα
2. Η Οδηγία 89/104 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών περί σημάτων.

Συμφωνίες:




Συμφωνία της Μαδρίτης 1909, Εμπορικά Σήματα
Συμφωνία της Νίκαιας 1957, Εμπορικά Σήματα
Συμφωνία της Λισσαβόνας 1967, Κατοχύρωση Εμπορικών Σημάτων
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Εφαρμογή των παραπάνω νομοθετημάτων για διευθετήσεις
διαφορών
1. Η απόφαση του Μον.Πρωτ.Αθηνών με αριθμό 9485/2000 που
αναφέρεται στο σήμα φήμης και στις προϋποθέσεις υπάρξεως και
προστασίας του,
2. Η απόφαση του Αρείου Πάγου 1131/95 που αναφέρεται στο δικαίωμα
χρήσης σήματος από το δικαιούχο και στο δικαίωμα προσώπου να
χρησιμοποιεί το όνομά του έστω και αν αυτό αποτελεί σήμα τρίτου.
3. Η απόφαση του Αρείου Πάγου 751/95 για την υπαγωγή των εννοιών της
"παραποίησης" και "απομίμησης" σήματος σε αναιρετικό έλεγχο ,
4. Οι αποφάσεις 2264/94 του Συμβουλίου της Επικρατείας και 30/94 του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών που αναφέρονται στον κίνδυνος
συγχύσεως του κοινού ,
5. Η απόφαση του Αρείου Πάγου 145/94 για την φωνοληψία ,
6. Η απόφαση του Αρείου Πάγου 335/94 για την απομίμηση σήματος
δηλωμένου σε ξένη γλώσσα
7. Οι αποφάσεις 1500/92 του Διοικ. Εφετείο Αθήνας και 10797/94 του
Τριμ. Διοικ. Πρωτ. Αθηνών για την νομιμοποίηση προσφυγής στο Διοικ.
Πρωτοδικείο κατά πράξης της Δ.Ε.Σ. με την οποία έγινε δεκτό κάποιο
σήμα.
8. Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά 2400/93 με θέμα τον
αθέμιτο ανταγωνισμό από παράλληλο εισαγωγέα ειδών ενδύσεως
πολυτελείας υπό διεθνές σήμα φήμης, σε βάρος του αποκλειστικού
διανομέα που διανέμει τα προϊόντα μέσω υφισταμένου δικτύου επιλεκτικής
διανομής.
Το σήμα, η κατοχύρωση και η προστασία του αποτελούν σημαντικούς
παράγοντες ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας και του
ανταγωνισμού. Οι ισχύοντες νόμοι βοηθούν στην σωστή και απρόσκοπτη
εκτέλεση του ρόλου του σήματος και στην περαιτέρω αναβάθμιση της
επιχειρηματικής ζωής.
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Δημοσιευμένα Άρθρα Εφημερίδων
Απλούστερη Κατοχύρωση
Με τη λήψη σημαντικών αποφάσεων ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής
Ιδιοκτησίας (WIPO) που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας.
Η κατεύθυνση βελτίωσης των όρων και των προϋποθέσεων
κατοχύρωσης της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και της Ευρεσιτεχνίας είναι
γεγονός.
Ναυτεμπορική

Μείωση του κόστους προστασίας Σημάτων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μειώσει τα δικαιώματα που
καταβάλλονται στο ΓΕΕΑ (Γραφείο Εναρμόνισης στην εσωτερική αγορά,
που εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας), το οποίο είναι αρμόδιο για την
κατοχύρωση δικαιωμάτων σήματος στην Ε.Ε. Με το μέτρο αυτό πρωτοφανές στην Ε.Ε. και το οποίο υποστήριξαν τα κράτη-μέλη-, οι
επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά της Ε.Ε. θα
επιβαρύνονται λιγότερο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ο επίτροπος Charlie McCreevy, αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, ,
δήλωσε: «Καλωσορίζω τη μείωση του κόστους. Αυτά είναι καλά νέα για τις
επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούν, εφεξής, με χαμηλό κόστος, να
προστατεύουν το σήμα τους σε ολόκληρη την Ε.Ε., ιδίως όταν υποβάλλουν
το σχετικό αίτημα online. Με τον τρόπο αυτόν, θα τονωθεί και η οικονομική
δραστηριότητα στον τομέα αυτόν. Το ΓΕΕΑ, όπως και οι επιχειρήσεις τις
οποίες εξυπηρετεί, έχει ιδιαίτερη επίγνωση της ανάγκης να διαχειρίζεται
αποτελεσματικά τις υποθέσεις του και να διασφαλίζει στις επιχειρήσεις την
καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής».
Ναυτεμπορική

Ιδρύονται Ειδικά Τμήματα για την Εκδίκαση Υποθέσεων
Κοινοτικών και Εθνικών Σημάτων
Ειδικά τμήματα που θα δικάζουν υποθέσεις κοινοτικών κι εθνικών
σημάτων, ιδρύονται στα δικαστήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,
σύμφωνα με τις διατάξεις νομοσχεδίου, που κατατίθεται στη Bουλή. Το
νομοσχέδιο συνυπογράφουν οι συναρμόδιοι υπουργοί Δικαιοσύνης και
εθνικής οικονομίας M Σταθόπουλος και Γ Παπαντωνίου. Έτσι προβλέπεται η
συμμόρφωση της Ελλάδας προς σχετική κοινοτική οδηγία του 1993.
Ημερησία
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Ελεύθερη Κυκλοφορία των Εμπορευμάτων
Το Δικαστήριο εξέδωσε, στις 16 Ιουλίου 1998, απόφαση ουσιαστικής
οικονομικής σημασίας για τους δικαιούχους σημάτων προστατευμένων
στην Κοινότητα. Πράγματι, ερμήνευσε την οδηγία 89/104/ΕΟΚ σχετικά με
το κοινοτικό σήμα . Κατά τρόπον ώστε να προστατεύει τον δικαιούχο
σήματος έναντι των εισαγωγών στην Κοινότητα, χωρίς τη συγκατάθεσή
του, προϊόντων που φέρουν το σήμα του τα οποία έχουν τεθεί σε
κυκλοφορία στην αγορά τρίτης χώρας. Κατ' αυτό τον τρόπο, το Δικαστήριο
ενίσχυσε σημαντικά τα μέσα που παρέχονται στους δικαιούχους κοινοτικών
σημάτων για να αντιμετωπίσουν τις παράλληλες εισαγωγές προέλευσης
τρίτων χωρών. Το δικαστήριο υπέβαλε το προδικαστικό ερώτημα του κατά
πόσον η οδηγία για το κοινοτικό σήμα επιτρέπει στα κράτη μέλη να
εφαρμόζουν την αρχή της ανάλωσης της προστασίας που χορηγείται σε ένα
σήμα σε περίπτωση που τα προϊόντα αυτά διατίθενται σε τρίτη χώρα. Το
Δικαστήριο απάντησε αρνητικά. Τόνισε ότι αυτή η ερμηνεία είναι η μόνη
που μπορεί να υλοποιήσει πλήρως το σκοπό της οδηγίας, ο οποίος έγκειται
στη διαφύλαξη της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Πράγματι,
αναπόφευκτα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων θα
απέρρεαν από μία κατάσταση στην οποία κάποια κράτη μέλη θα μπορούσαν
να προβλέψουν την ανάλωση για προϊόντα που διατέθηκαν στο εμπόριο
εντός τρίτων χωρών. Κατ' αυτό τον τρόπο, οι δικαιούχοι σήματος
προστατευμένου εντός της Κοινότητας μπορούν να απευθυνθούν στα
εθνικά δικαστήρια για να απαγορεύσουν την εισαγωγή εντός της
Κοινότητας, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, προϊόντων που φέρουν το σήμα
τους τα οποία διατίθενται στην αγορά τρίτων χωρών. Το Δικαστήριο
προέβη κατ' αυτό τον τρόπο σε σαφή διάκριση μεταξύ της διάθεσης στο
εμπόριο εντός τρίτων χωρών, που δεν συνεπάγεται ανάλωση των
δικαιωμάτων που παρέχονται από το σήμα και της διάθεσης στο εμπόριο
στο εσωτερικό της Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,
για την οποία το άρθρο 30 της Συνθήκης αξιώνει την ανάλωση των
δικαιωμάτων που παρέχει το σήμα.
ΕΚΑΧ-ΕΚ-ΕΚΑΕ
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Πηγές
Βιβλιογραφία



Βιομηχανική Ιδιοκτησία
Νικόλαος Κ. Ρόκας
Εκδόσεις Α.Ν Σακκουλα



Πνευματική Ιδιοκτησία
Μιχαήλ – Θεόδωρος Δ. Μαρίνος
Εκδόσεις Α.Ν Σακκουλα

Διαδίκτυο
http://europa.eu.int/
http://www.wipo.int
http://el.wikipedia.org/
http://www.obi.gr
http://www.ideopolis.gr
http://epatents.hellug.gr/
http://www.lawnet.gr
http://www.georgiades.com
http://www.imerisia.gr
http://www.naftemporiki.gr
http://www.naftemporiki.gr/mm
http://www.androulakis.de
http://www.epimlas.gr
http://www.tee.gr
http://www.gge.gr
http://www.euro-info.gr
http://www.epo.net
http://www.wipo.org
http://www.homoecumenicus.com
http://www.fcd.gr
http://www.eurolegal.net
http://www.teiher.gr
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