
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου Κύρωση της Συμφωνίος γιατακοινοτκό 
διπλώματα ευρεσττεχνίος και του Πρωτοκόλλου σχετικά με 
ενδεχόμενη τροποποίηση των όρων θέσης σε ισχύ της Συμ
φωνίας για τα κοινοτικό διπλώματα ευοεσπτχνιος που έγιναν 
στο Λουξεμβούργο σπς 15Δεκεμβρίου 1939'

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η ολοένα αυξανόμενη τεχνολογική εξέλιξη ώθησε πολλά 
κράτη από το διεθνή χώρο να εκδηλώσουν σοβαρό ενδια
φέρον για μια ενοποιημένη και συγκεντρωτική διαδικασία 
απονομής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η κορυφαία και συγ
χρόνως σπουδαιότερη συνεργασία των ευρωπαϊκών Κρατών 
σε θέματα ευρεσιτεχνιών επιτεύχθηκε με την υπογραφή το 
1973, στο Μόναχο, της Σύμβασης για τη χορήγηση ευρω
παϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Με τη σύμβαση αυτή, 
στην οποία ενεργό μέλος είναι η χώρα μας από 1/10/1986, 
ενοποιείται η διαδικασία απονομής διπλωμάτων ευρεσιτε
χνίας και δημιουργείται το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεστεχνίας το οποίο απονέμει το ευρωπαϊκό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας. Η εν λόγω όμως Σύμβαση δεν επεμβαίνει 
σε θέματα ουσασπκού δικαίου ευρεσιτεχνίας, δηλαδή σε 
ρυθμίσεις μετά την απονομή του τίτλου, αφού το ευρωπαϊκό 
δίπλωμα ισχύει στα επιλεγμένα από τον καταθέτη Κράτη 
ως εθνικός τίτλος προστασίας (δημιουργείται μία "δέσμη" 
εθνικών διπλωμάτων με το ίδιο αντικείμενο).

Το κενό αυτό στην ενότητα του ουσιαστικού δικαίου 
ευρεσιτεχνιών ρυθμίζεται με την υπό κύρωση Συμφωνία για 
τα Κράτη - Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με τη 
Συμφωνία αυτή δημιουργείται ενιαίο ευρωπαϊκό δίπλωμα για 
την κοινή αγορά με ένα ουσιαστικό δίκαιο και ενιαίες 
δικαστικές αρχές (Κοινό Εφετείο) για τη ρύθμιση των θε
μάτων ακύρωσης ή παραβίασης των δικαιωμάτων που α
πορρέουν από το δίπλωμα

Αξίζει να αναφερθεί ως σύντομη ιστορική αναδρομή, όπ 
το πρώτο κείμενο της Σύμβασης ευρωπαϊκού διπλώματος 
για την κοινή αγορά ή Σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, ή άλλως Σύμβασής του Λουξεμβούργου, υ- 
πογράφηκε σπς 15/12/1975 από τα τότε 9 Κράτη-Μέλη 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τη Σύμβαση επικύρωσαν όλα 
τα Κράτη εκτός από τη Δανία καί την Ιρλανδία οι οποίες 
είχαν κοινοβουλευτικά και συνταγματικά προβλήματα αντί
στοιχα. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 98 της τότε Σύμβασης, 
το οποίο απαιτούσε επικύρωση από όλα τα υπογράφοντα 
Κράτη ως προϋπόθεση της θέσεως σε ισχύ της, η Σύμβαση 
του Λουξεμβούργου δεν ενεργοποιήθηκε. Το δεύτερο α
ναθεωρημένο κείμενο της Σύμβασης μονογράφηκε και από 
τα 12 Κράτη-Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (συμπε- 
ριλαμβανομένης της Ισπανίας και Πορτογαλίας, παρ'όλο όπ 
δεν είχαν γίνει ακόμα πλήρη μέλη των Ε.Κ.) σπς 18/12/1985.

Το Δεκέμβριο του 1989 συνήλθε στο Λουξεμβούργο συν
διάσκεψη των Κρατών-Μελών για να ρυθμίσει τα θέματα 
εκείνα που είχε αφήσει εκκρεμή η αναθεώρηση του 1985, 
δηλαδή, αφενός μεν το μεταφραστικό και το οικονομικό, 
και αφετέρου τον τρόπο θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η 
Διάσκεψη κατέληξε με την υπογραφή και από τα 12 Κρά
τη-Μέλη Τελικής Πράξης σπς 15 Δεκεμβρίου 1989 στην 
οποία περιλαμβάνονται τα εξής κείμενα προς επικύρωση:

- η Συμφωνία για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 
στην οποία επισυνάπτεται ως παράρτημα η Σύμβαση για το 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την κοινή αγορά με 
τον εκτελεστικό της κανονισμό, και προσαρτώνται τα πα
ρακάτω πρωτόκολλα:

- πρωτόκολλο γνο την επίλυση των διαφορών σχετικά 
με την παραβίαση και το κύρος των κοινοτικών διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας (πρωτόκολλο για πς διαφορές),

- πρωτόκολλο για τα προνόμια και πς ασυλίες του Κοινού
Εφετειου,
- πρωτόκολλο για τον οργανισμό του Κοινού Εφετειου,
κα
- το πρωτόκολλο σχετικό με ενδεχόμενη τροποποίηση 

των όοων θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας γ*α τα κοινοτικά 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Στην Τελική Πράξη περιλαμβάνεται και κοινή δήλωση των 
Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών, με την οποία εγκρίνοντα 
ψηφίσματα και δηλώσεις σχετικά με διατάξεις της Συμφωνίας.

Βασικός σκοπός της Συμφωνίας είναι, αφενός μεν η 
υιοθέτηση ενιαίου τίτλου προστασίας των εφευρέσεων στο 
έδαφος όλων των Κρατών-Μελών των Ε-Κ. με δίκαιο κοινό, 
αυτόνομο σε σχέση με πς εθνικές νομοθεσίες (σύμβαση 
κα εκτελεστικός κανονισμός), κα αφετέρου η ρύθμιση του 
προβλήματος της θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας (ξεχωριστό 
πρωτόκολλο). Μνημονεύουμε πάντως όπ το κοινοτικό δί
πλωμα ευρεσιτεχνίας συνυπάρχει τόσο με τους εθνικούς 
τίτλους προστασίας, όσο και με το ευρωπαϊκό δίπλωμα, 
αφού το δικαίωμα επιλογής μεταξύ ευρωπαϊκού και κοινοτικού 
τίτλου ανήκει στον καταθέτη, χωρίς ιδιαίτερους χρονικούς 
περιορισμούς κατά τη διαδικασία (σχεδόν μέχρι την έκδοση 
του διπλώματος).

Η δημιουργία με τη Συμφωνία ενιαίου κοινοτικού δικαίου 
για πς ευρεσιτεχνίες αναφέρεται κυρίως σε θέματα, που 
αφορούν το δικαίωμα απόκτησης του τίτλου, τα αποτελέ
σματα και την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν 
από την ιδιοκτησία του τίτλου (άρθρα 23 έως και 47), στην 
διατήρηση σε ισχύ, έκπτωση ή περιορισμό ή ακύρωση του 
κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας (άρθρα 48 έως και 60 
της Σύμβασης), στη δικαιοδοσία και διαδικασία για πς αγωγές 
που αφορούν τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας (άρθρα 
66 έως και 74 της Σύμβασης και τα άρθρα του επισυνα- 
πτόμενου Πρωτοκόλλου για πς διαφορές) και σε μεταβατικές 
ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Σύμβασης και πς τυχόν 
επιφυλάξεις για ορισμένα άρθρα της (άρθρα 80 έως και 84 
της Σύμβασης). Η χώρα μας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
παρόντος νομοσχεδίου, προτίθεται να δηλώσει επιφύλαξη 
για την εφαρμογή των άρθρων 46 και 77 της Σύμβασης 
κατά την κατάθεση του έγγραφου επικύρωσης της Συμφωνίας 
στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Η επιφύλαξη αφορά την μη εφαρμογή στα 
κοινοτικά, εθνικά και ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίος 
της απαγόρευσης χορηγησης υποχρεωτικών αδειών εκμε
τάλλευσης, όταν το προστστευόμενο προϊόν παρασκευά
ζεται στο ενδιαφερόμενο Κράτος αλλά έχει κυκλοφορήσει 
στο έδαφος ενός άλλου συμβαλλόμενου Κράτους σε επαρκή 
ποσότητα για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς 
(άρθρο S3 της Σύμβασης).

Με την κατάθεση της επιφύλαξης διατηρείται για τη χώρα 
μας το δικαίωμα να απαιτεί την πλήρη εκμετάλλευση του 
κοινοτικού διπλώματος στο έδαφός της, δηλ. κατασκευή 
και διάθεση στην ελληνική αγορά του προστατευόμενου 
προϊόντος.

Μέχρι σήμερα εμπόδιο για τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης 
για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υπήρξε η υποχρέωση 
επικύρωσής της από όλα τα Κράτη-Μέλη των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Η δυσκολία αφορά κυρίως τη Δανία και την 
Ιρλανδία οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινοβουλευτικά και συ
νταγματικά προβλήματα αντίστοιχα (υποχρέωση αυξημένης 
πλειοψηφίας για κύρωση διεθνών συνθηκών στη Δανία και 
συνταγματικό κώλυμα στην Ιρλανδία για παραχώρηση της 
δικαστικής κρίσης σε υπερεθνικό όργανο).
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Με το άρθρο 1 τοο' Πρωτόκολλου σχετικά με ενδεχόμενη 
τροποποίηση των όρων θέσεως σε ισχύ της Συμφωνίας για 
το κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας' ρυθμίζεται οριστικά 
το θέμα. Έτσι, εάν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1991, δεν έχει 
επικυρωθεί από όλα τα κοινοβούλια των κοινοτικών κρατών 
η Συμφωνία, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων θα συγκαλέσει συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων 
των κυβερνήσεων των κρατών, η οποία θα έχει την εξουσία 
να μειώσει τον αριθμό των κρατών, που θα πρέπει να έχουν 
επικυρώσει την εν λόγω Συμφωνία προκειμένου να τεθεί 
σε ισχύ

Εν κατακλείδά η Συμφωνία για τα κοινοτικά διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας αποτελεί σημαντική πρόοδο στον τομέα της 
προστασίας των εφευρέσεων για τον κοινοτικό χώρο και 
συμβάλλει στην ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς (μνη
μονεύεται στην Λευκή Βίβλο για την Εσωτερική Αγορά - 
Κεφάλαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας).

Με την επικύρωση της Συμφωνίας αυτής και του Πρω
τοκόλλου για τη θέση της σε ισχύ από τη χώρα μας θα 
ενισχυθεί η προστασία των Ελλήνων εφευρετών και ερευ
νητών και θα ενδυναμωθεί ο ρόλος των διπλωμάτων ευ
ρεσιτεχνίας στη μεταφορά τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 1991 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αντώνιος Σαμαράς Ευθύμιος Χριστοδούλου

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρε- 
αττεχνίος (μαζίμε το Παράρτημά της και τα προσαρτώμενα σ' 
αυτήν Πρωτόκολλα) και του Πρωτοκόλλου σχσπκά με ενδε
χόμενη τροποποίηση των όρων θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας 
γιο το κοινοτικό διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έγιναν στο 
Λουξεμβούργο στις 15 Δεκεμβρίου 1983

'Αρθρο πρώτο

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία για τα κοινοτικά 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας (μαζί με το Παράρτημά της και 
τα προσαρτώμενα άαυτήν Πρωτόκολλα) και το Πρωτόκολλο 
σχετικό με ενδεχόμενη τροποποίηση των όρων θέσης σε 
ισχύ της συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτε
χνίας που έγιναν στο Λουξεμβούργο στις 15 Δεκεμβρίου 
1989 και των οποίων το κείμενο στο ελληνικό πρωτότυπο 
είναι το ακόλουθο :

Μιχάλης Παπακωνσταντίνου Ανδρέας Ανδριανόποιιλος


