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Προσχώρηση των ΗΑΕ στο Πρωτόκολλο της Μαδρίτης του WIPO 

 

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατέθεσε στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization – WIPO), 

το έγγραφο προσχώρησης στο Πρωτόκολλο της Μαδρίτης (Madrid Protocol). Συνεπώς, τα ΗΑΕ θα 

αποτελέσουν το 109ο μέλος του Συστήματος της Μαδρίτης (Madrid System), το οποίο καλύπτει 

πλέον 125 περιοχές (territories). Σημειώνεται, επίσης ότι τα ΗΑΕ θα καταστούν η τρίτη χώρα του 

Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council - GCC), μαζί με το Μπαχρέιν και 

το Ομάν, που προσχωρεί στην Ένωση της Μαδρίτης. Το πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ για τα ΗΑΕ 

στις 28 Δεκεμβρίου 2021. 

Το σύστημα Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης καθιστά δυνατή την προστασία ενός εμπορικού 

σήματος σε έως 125 περιοχές (territories), με την εγγραφή μιας διεθνούς καταχώρισης, που έχει ισχύ 

σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη του Πρωτοκόλλου.  

Το Σύστημα προσφέρει μια βολική και οικονομικά αποδοτική λύση στους κατόχους 

εμπορικών σημάτων παγκοσμίως, επιτρέποντάς τους να υποβάλουν μόνο μια ενιαία διεθνή αίτηση 

για προστασία εμπορικών σημάτων, σε έως 124 περιοχές (territories) των 109 μελών του 

Συστήματος, καταβάλλοντας παράλληλα μόνο το ποσό των τελών της εν λόγω αίτησης. Η αίτηση 

μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε εθνικό ή περιφερειακό γραφείο IP ενός μέλους του 

Συστήματος της Μαδρίτης. 

Ειδικότερα, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης στα ΗΑΕ, 

οι εγχώριοι ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων θα μπορούν, μέσω του Συστήματος, να προστατεύουν τα 

εμπορικά τους σήματα, σε οποιαδήποτε χώρα-μέλος του Πρωτοκόλλου, μέσω μιας μόνο διεθνούς 

αίτησης. 

Επιπλέον, οι ξένες επιχειρήσεις και οι ξένοι ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων, θα έχουν την 

δυνατότητα αίτησης για προστασία των εμπορικών τους σημάτων, όποτε πωλούν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους στα ΗΑΕ, υποβάλλοντας μόνο μία διεθνή αίτηση. 

Ενδεικτικό του εξορθολογισμού της διαδικασίας παγκόσμιας καταχώρησης εμπορικών 

σημάτων, που παρέχει το σύστημα της Μαδρίτης, αποτελεί και η δυνατότητα υποβολής εκ νέου 

αιτήματος για ανανέωση της εγγραφής ή για καταγραφή αλλαγής ιδιοκτησίας του εμπορικού 

σήματος, μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής καταχώρησης. 

Επισημαίνεται ότι η προσχώρηση των ΗΑΕ στο εν λόγω Πρωτόκολλο έχει βαρύνουσα 

σημασία για τους κατόχους εμπορικών σημάτων, καθώς η εγγραφή ενός εμπορικού σήματος στα 

ΗΑΕ θεωρείται δαπανηρή και περίπλοκη, λόγω της ανάγκης προσκόμισης πολυάριθμων εγγράφων. 
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