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Κπι toϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεω; χαι συμπλ.η- 
ρωσεω; τοϋ N. 232/ 1920 ic:t διπ/,ωαατων ευρεσιτε
χνίας».

77οό; 7//)’ Boiv.i/t τΰ>)· Έ/.λψ·(ο>'

Ό ισχύων ν.2527'1920 «περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας» 
άπετέλ.εσε σταθμόν εί; το δίκαιον τη; βιομηχανική; ιδιο
κτησία; εν Έλλ.άδι. είσαγαγιυν διά πρώτην μόραν ττχρ ημΐν 
ώλοκλ.ηρωμένην καί γενικήν την —ροστχσιχν τη; ευρεσιτε
χνία;. Νομοθέτημα άρτιον και έπιμελώ; έπεςειργασμενον. 
προϊόν συγκριτική; μελέτη; τη; γαλλική; κυρία»;, άλλα καί 
άλλων ξένων νομοθεσιών, ό ν.252 </1920 άντέστη ει; τήν 
πάροδον τοΰ χρόνου και παρέμεινε μέχρι τουδε εν ίσ/υι 
άνευ γενικωτέρα; τροποποιήσεω;. Ούχ’ ήττον ή κατά τό 
διαρρεϋσαν χρονικόν διάστημα, ήμισεο; καί πλέον χΐώνο;, 
άνάπτνξι; τή; ελληνική; οικονομία; καί εΐοικώτερον τή; 
έλληνική; βιομηχανία;, χαθώ; και ή υπό τή; Έλλάόο; 
κύρωσι; τή; διεθνούς Συμβάσεως «περί συστάσεω; ένώ- 
σεω; πρό; προστασίαν τή; βιομηχανική; ιδιοκτησίας» τή; 
20 Μαρτίου 1883. ώ; χύτη μεταγενεστέρου; έτροποποιήΟη 
άρχικώς διά τοϋ ν.3002/1024 καί τοϋ π.δ. 1/8.9.1024, 
κατόπιν διά τοϋ ν.2305/1053 καί β.δ. 24.4/15.6.1053 καί 
τέλο;, μετά τάς τροποποιήσει; Λισσχβώνο; καί Στοκχόλ
μη;, διά τοϋ ν.213/1975, κατέστησαν πρό πολλοϋ άναγκαίαν 
τήν τροποποίησιν τοϋ ν.252//1920 ίνα είσαχΟοΰν καί εϊ; 
τό εσωτερικόν ελληνικόν δίκαιον θεσμοί προβλεπόμενοι ύπό 
τής ώ; άνω διεθνούς συμβάσεως. ώ; λ.χ. ή χορήγησι; υπο
χρεωτικών άδειων έκμεταλλεύσεω; έν περιπτώσει μή έκ- 
μετα>λ.εύσεως τής ευρεσιτεχνίας ύπό τοΰ δικαιούχου τοϋ 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ή επιβαλλόμενοι έκ των αναγκών 
τής πράςεως ώς λ,.χ. ή διεκδίκησις ευρεσιτεχνίας. Πρόσθε
τον λόγον τροποποιήσεω; τοϋ ν.2527/1920 χπετέλεσεν ή 
ανάγκη εκσυγχρονισμού αΰτοϋ εΐ; τινα τουλάχιστον σημεία 
έν δψει προετοιμασία; τοϋ έλλ.ηνικοϋ έσωτερικοϋ δικαίου, 
μεταγεν ε στέ ρ ω ς. πρός αποδοχήν τών σχετικών πρό; τά; 
ευρεσιτεχνίας ευρωπαϊκών συμβάσεων. Τά κύρια σημεία 
τών ήδη προτεινομένων τροποποιήσεων τοϋ ν.2527/1920 
έχουν ώς έςής κατ’ άρθρα τοΰ είσηγουμένου νομοσχεδίου :

Άρθρον 1.

Διά τοϋ πρώτου άρθρου τοϋ νομοσχεδίου αντικαθίσταται 
τό άρθρον 3 τοϋ ν.2527/1920 προστιθεμένων δύο νέων 
παραγράφων εΐ; το νϋν ίσχϋον κείμενον τό όποιον έχει ό»; 
έςής : «Τό δίπλωμα ευρεσιτεχνία; δεν δύναται ν’ άνα- 
φέρηται ή εΐ; μίαν μόνον έφεύρεσ.ν». Γίνεται παγίω; δεκτόν, 
έν τή νομολ.ογία καί επιστήμη, ότ. ή παράβασις τή; διατά- 
ξεως ταύτης δ8/ επιφέρει ακυρότητα τοϋ χορηγούμένου 
διπ/.οάματος. Π ρό; έξομάλυνσιν τών έν περιπτώσει παρα- 
βάσεως άνωμαλ.ιών άλλ.ά καί εις έκπλήρωσιν διεθνούς ύπο- 
χρεώσεω; έκ τοϋ άρθρου 4 Ζ τή; ώς άνω διεθνούς συμβά
σεως διά τήν περίπτωσιν συνθέτου έφευρέσεως, προστίθεν
ται ήδη δύο παράγραφοι, ρυΟμίζουσχι τά τής διαιρέσεως 
τής δηλώσεως ευρεσιτεχνίας.

ΆρΟρον 2.

Διά τοϋ δευτέρου άρθρου προστίθεται διάτχςις εις τό 
άρΟρον 9 τοϋ ν.2527/1920 πρός έναρμόνισιν τοϋ άρθρου 
τούτου, προβ/.έποντο; τά τής έκπτώσεως τοϋ δικαιούχου 
τοϋ διπλ.ώμχτος, πρός τόν είσχγόμενον θεσμόν τής υπο
χρεωτικής άδεια; έκμεταλλ,εύσεω;. άλλ.ά καί πρό; τήν διά- 
ταξιν τοΰ άρθρου 5 A 3 τή; ώ; άνω διεθνοϋ; συμβάσεως.

Ή κχτχργουμένη παράγραφο; τοϋ αύτοϋ άρθρου άναφέ- 
ρεται εϊ; τήν κήρυξιν επ’ άμοιβαιότητι ανεφάρμοστων τών 
διατάξεων τοϋ έδαφ. -(' τή; παραγράφου I. Ή τοιαύτη 
εΰχέεεια κηρύεεω; άνεφαρμόστων τών διατάξεων τούτων 
πχρέλκει ώ; δψει τή; νέα; ρυθμίσεω; τής έκπτώσεως μετά 
χορήγησ.ν υποχρεωτική; άδειας έκμεταλλεύσεω; συμφώνω; 
πρό; τήν ώ; άνω διάταξιν τής εΐρημένη; διεθνούς συμβά
σεως.

Δια του τρίτου άεϋρου ρυθμίζεται, προστιθεμένου εί; τον 
ν.252/ 1920 νέου άρθρου ύπ χριθ. 10α. τό σπουδαιότατου 
θέμα τή; διεκδικησεω; ευρεσιτεχνία; ύπό τοϋ άληΟοϋ; 
εφευρετου έναντι τοϋ σφετερισθέντο; και δηλωσχντο; ώ; 
ίδιαν τήν εφεύρεσιν. ' Η ρυθμισι; είναι τοσουτω μάλλ.ον 
αναγκαία. καθ’ όσον τό αρθρον 1U παρ. 1 δ' ν.2527. J 92θ 
προβ/.επει μόνον ακυρότητα τοϋ διπλώα,ατο; εΐ; περιπτώ
σεις εκ προθέσεω; ερανισμού (A FORTIORI δέ σφετε- 
ρισμοϋ) τή; έφευρέσεως. Δια τή; ακυρότητα; όμως τοϋ 
διπ/.ώματο; πλ.ήσσεται μέν ό σφετεριστής, άλλά δέν προ
στατεύεται ό αληθή; εφευρέτης, άφοϋ λόγω τή; διατάξεω; 
τοϋ άρθρου 2 ν.252/»Τ92'* και τή; έκ τή; δηλώσε ευρε
σιτεχνία; έπε/.Οουση; γν.ύσεω; τοϋ μυστικού τή; ερευρέ- 
σεω; δέν είναι πλέον δυνατή ή λ.ήψι; ετέρου διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, ούτε ύπό τοϋ άληΟοϋ; εφευρέτου.

“ΑρΟρον 4.

Διά τοϋ τετάρτου άρθρου είσχγοντχι συμφώνω; καί πρό; 
τό άρθρον 5 Α τή; ώ; άνω διεθνούς συμβάσεως ώ; ελληνικόν 
εσωτερικόν δίκαιον, δι’ άντικαταστάσεω; τοϋ άνεπαρκώ; 
ρυθμίζοντας τό θέμα άρθρου 16 ν.2527, 1920, αί ύποχρεω- 
τικαί άδειαι έκμεταλλ,εύσεω; ευρεσιτεχνίας έν περιπτώσει 
μή έκμεταλλεύσεω; τή; ευρεσιτεχνίας. Ό θεσμό; ούτο; 
τών υποχρεωτικών άδειών αποτελεί ένδιάμεσον μεταξύ τή; 
έκπτώσεως, μέτρου σκληρού διά τόν δικαιούχον τοϋ διπλού- 
ματο; καί τη; ασυδοσία; αύτοϋ, Θέλει δέ άσφαλώ; βοηθήσει 
εί; τήν άνάπτυξιν τή; ελληνική; βιομηχανίας καί εί; τόν 
περιορισμόν τής παντοδυναμία; ξένων τεχνολογικών μονο
πωλίων, κατά τρόπον σύμφωνον πρό; τά διεθνώς παρα
δεδεγμένα καί συμπεφωνημένχ.

Ή υποχρεωτική άδεια έκμετα/λ.εύσεω; προβλέπεται 
όπως παρέχεται μόνον ύπό ώρισμένου; όρους, ύπαγο μένου; 
έκ τών αναγκών τή; εθνική; οικονομίας, καί μόνον μετά 
πάροδον ώρισμένου χρόνου, συμφούνω; πρό; τά; (δεσμευ
τικά; καί διά τήν Έλλ.άδα) διατάξει; τοΰ άρθρου 5 Α τή; 
ώς άνω διεθ/οϋ; συμβάσεως (τή; κυρωθείσης διά τοϋ ν.2'13/ 
1975).

Μόνον διά εξαιρετικά; περιπτώσεις προφανούς κοινή; 
ώφελ.εία; ή δημοσία; υγείας προβλέπεται ή δυνχτότη; άπο- 
κλίσεω; δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού ’Εμπορίου είδικώ; 
ήτιολο γη μένη ς.

“Αρθρον 5.

Τό πέμπτον άρΟρον τοϋ προτεινομένου νομοσχεδίου ρυθ
μίζει διά τή; προσθήκη; άρθρων 16 α' £ω; 16 στ'εϊ; τον 
ν.2527/1920 τά; λεπτομερείχ; τοϋ είσχγομένου Θεσμού τών 
υποχρεωτικών άδειών έκμεταλ,εύσεω; ιδίως δέ τά; διαδι
καστικά; τοιαύτας. Μεταξύ άλλ,ων προβλέπεται ή χορήγη - 
σι; υποχρεωτική; άδεια; μόνον ύπό τοϋ Δικαστηρίου, κατά 
τήν διαδικασίαν τών άρθρων 741-781 ΚΠΔ καί μόνον έπ’ 
αμοιβή τοϋ δικαιούχου τοϋ διπλώματος. Έξ ετέρου παρέ
χεται εί; τόν άδειοϋχον ή δυνχτότη; προστασία; τοϋ διπλό» - 
ματο; έν άμελεία τού δικαιούχου. ’Επίσης προβλέπεται ή 
υστέρα τροποποίηση ή καί άνάκλ.ησις τή; άδεια; έν —ερι- 
πτώσει μετχβολ.ή; τών συνθηκών ή μή έκμεταλλ,εύσεω; 
τή; άδεια; (άρθρον 16 γ).

Άρθρον 6.

Διά τοϋ έκτου άρθρου ρυθμίζονται, άντικχθιστχμένου τοϋ 
άρθρου 19 ν.2527/1920, θέματα διεθνούς προτεραιότητα; 
τή; δη/.όισεω; ευρεσιτεχνίας συμφώνω; καί πρό; τό άρθρον 
4 τή; ώς άνω διεθ/οϋ; συμβάσεως. Εΐδικοιτερον τίθεται, 
κατ’ άπόκλ.ησιν άπό τοϋ μέχρι τοϋδε άρθρου 19 παρ. 5 
ν.2527/1920. δημιουργήσχντος άμφιβολ.ία; καί ζητήματα 
εί; τήν πράξιν, εί; εφαρμογήν καί διά τό ελληνικόν εσωτερι
κόν δίκαιον ή άρχή τη; χύτοτελχίχ; τών εθνικών καταθέ
σεων, τοϋ χρόνου προστασία; ΰπολογιζομένου κατά τήν 
προτεινομένην διάταξιν άπό τή; hi 'Ελλ.άδι καί όχι άπό 
τή; έν τή άλλ.οδαπή καταθέσεως.



Άρθρα <-11.

Διά των άρθρων 7 έως 11 τού προτεινομένου, νομοσχε
δίου άναμορτκ/ΰντα.ι. αντικαθιστάμενων των άρθρων 21.22
23 καί 25 ν.2527 1920 καί προστιθεμένου άρθρου 22α'
εί: αύτόν. καί τίθεται έπί συγχρόνων ορθολογικών βάσεων 
τ διαδικασία καταθέσεωρ καί διεκδικήσεως προτεραιότττορ 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας, είς τρόπον ώστε καί περιττή 
ταλαιπωρία τών καταθετόντων δήλωσιν ευρεσιτεχνίας νά 
αποφεύγεται «λ/λ καί νά μή παρατηρήται πλέον ή έπί έτη 
έκκρεμότης τών καταθέσεων. Είδικώτερον ορίζεται μεταςύ 
άλλων. ότι δεν γίνεται δεκτή οίαδήποτε κατάθεσις. εάν δέν 
συνοδεύεται ύπό περιγραφή; τής έφευρέσεως είτε εις τήν 
ελληνικήν είτε εις τήν αγγλικήν, γαλλικήν ή γερμανικήν 
γλώσσαν (άρθρον 22α). Τό μι'τρον τούτο, σύμφωνον προς 
-ήν βασικήν αρχήν τού δικαίου τής ευρεσιτεχνίας, ότι τό 
δίπλωμα χορηγεΐτα. μόνον έναντι πλήρους άποκαί.ύψεως 
τού μυστικού τής έφευρέσεως, θέλει οδηγήσει εις τον τερ
ματισμόν τής σήμερον παρατηρούμενης ΰπο τών διατάςεων 
τού νόμου θαλπομένης-σ/εττκής ασυδοσίας. Βεβαίωε δέν 
εΐσάγεται είσέττ ό θεσμός τού κατ’ ουσίαν προελέγχου τών 
ο ηλουμένων εφευρέσεων. Ή τοιαύτγ, εισαγωγή προσαπαιτεΐ 
πλήρη αναδιοργάνωσε* τών σχετικών υπηρεσιών και εςο- 
πλισμόν αυτών δι’ ειδικών καί δια μέσων πολυδάπανων, 
είς εκτασιν μή δυναμένην εκ τών πραγμάτων να αντιμετω- 
πισΟή έπί τού παρόντος.

Άρθρον 12.

Τό δωδέκατον άρθρον τού νομοσχεδίου περιέχει δύο μετα
βατικά; διατάζεις, άναγκαίας έκ τών προτεινομένων αλλα
γών τού ίσχύοντοε δικαίου καί έκ τής είσέτι ισχύος τού ν.
*116/1955. '

Άρθρον 13.

Τέλος τό δέκατον τρίτον άρθρον τού νομοσχεδίου περιέ
χει τελικήν διάταςιν δι’ ής ρητώς διευκρινίζεται, ότι παρα
μένει έν ίσχύι ό ν.4325/1963 «περί έφευρέσεων άφορωσών 
εις τήν έθνικήν άμυναν τής χώρας».

Τοιούτον περιεχύμενον έχουσα ή νέα ρύθμισις θέλει άπο- 
ελέσει σημαντικήν πρόοδον διά τό ελληνικόν δίκαιον εύρε- 
ιτεχνίας.
Τό παρόν σ/έδιον Νόμου κατηρτίσθη υπό Όμάδος Έργα- 

.χ: άποτελουμένης έκ τού καθηγητοϋ τού Πανεπιστημίου 
εσ/νίκης κ. Άλκ. Άργυριάδη ώς Προέδρου, τού καθηγη- 
,ύ τής ΠΛΣΠΕ Κων/νου Σημίτη, τών δικηγόρων κ.κ. 
άσσου Ίωάννου. Μ. Μηνούδη, Ίωάννου Σακελλαρίδη.
. Τσώτσου καί αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, ώς 
ίλών.

Έν ΆΟήναις τή 27 Σεπτεμβρίου 1978 

Οί 'Υπουργοί

Δικαιοσύνης ’Εμπορίου
•ΤΩΡΓΙΟΣ ΣΤΛ.ΜΛΤΗΣ Γ. ΠΛΝΛΓΙΩΊΌΠΟΥ.\ΟΣ 

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

ερί τροποποιήσεως καί συμπληρώσει»; τού Ν. 2527/1920 
<«πε:ι Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας».

Άρύρσ/ 1.

Γο άρ-ύρον 3 τού Ν. 2527/1920 «περί διπλωμάτων εύ- 
ιτεχνιας» άντικαύιστατσ: ώ; έ π ή c :

«Άεύρον 3.

. Το δίπλωμα εύσεσιτεχνιας εεν δύνατα: νά άναφέρητα: 
ς μιαν μόνο·* έφεύρεσιν.
!. Έάν μία αϊτησις διά χορήγησιν διπλώματος εύρεσιτε- 
ας είναι συνύετος. ό αίτιον δυνατα: νά διαιεέση ταύτην εις

ώρισμένον άριύμόν τμηματικών αιτήσεων. διαιτηρων. ως χρο
νολογίαν έκαστης ϋποδιαιρεύεισης αιτήσεως. τήν χρονολογίαν 
τής αρχικής αιτήσεως. έάν δε συντρέχη λ «άγος καί τό ευερ
γέτημα τής προτεραιότητες.

3. Ή διαίρεσις δυνατα: νά πραγματοποίησή μέχρι τής 
απονομής τεύ ειπλώματος ευρεσιτεχνίας».

Άρύρον 2.

ί. Μετά τήν περίπτωσην γ' τής παρ. 1 τού άρύρου 9 
τού αυτού νόμου προστίύεται περίπτωσις ί' έχουσα οΰτω:

«δ) Ή έκ.πτωσις άπό τού διπλώματος επέρχεται είς περί
πτωσην καύ’ ήν ή παραχώρησης υποχρεωτικών άδειων έκμε- 
ταλλεΰσεως δεν αρκεί διά τήν πρόληψιν καταχρήσεων. Ούδε- 
μία αγωγή έκπτώσεως ή άναν.λήσεως ένός διπλώματος ϊύ- 
ναται νά έγερσή προ τής έκπνοής δύο ετών άπό τής παρα- 
χωρήσεως τής πρώτης υποχρεωτικής άδειας έκμεταλλεύ- 
σεως».

2. Ή παράγραφος 2 τού άρύρου 9 κ-αταργείται.

Άρύρον 3.

Μετά τό άρύρον 10 τού αύτοϋ νόμου προστίύεται άρύρον 
1 Οα έχον οΰτω:

u Άρ-ύρον 10α.

1. Ό άληύής δικαιούχος τής έφευρέσεως ή ό καύολικός 
ή ειδικός διάδοχός του δικαιούται, έφ’ όσον τρίτος έδήλωσε 
τήν έφεύρεσίν του ή τά ουσιώδη στοιχεία της άνευ τής συγ- 
καταύεσεως του. νά απαίτηση παρά τού τρίτου δι’ αγωγής 
άσκουμένης ένώπιον τών πολιτικών δικαστηρίων, κατά τά 
ύπό τού Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας είδικώτερον οριζό
μενα, τήν έκχώρησιν τής δηλώσεως ή, έφ’ όσον έχε: ήδη άπο- 
μενηύή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τήν έκχώρησιν τού διπλώμα
τος.

2. Εάν γίνη δεκτή ή κατά τήν προηγουμένην παράγρα
φον αγωγή τού άληύούς έφευρέτοο. άκυρού»7τα: αί πιαραχω- 
ιιηύεϊσαι άδοια: έκμεταλλχΰσεως. ώς καί πάν έτερον δικαίω
μα έπί τού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Οί τρίτοι, οί όποιοι 
άπεστερήύησαν οΰτω τής χρήσεως τής ευρεσιτεχνίας, δύναν- 
ται, έφ’ όσον έχρησιμοποίησαν καλοπίστως τήν έφεύρεσίν, νά 
ζητήσουν άπό τόν δικαιούχον τού διπλώματος τήν παραχώρη- 
σιν άδειας έκμεταλλεΰσεως έναντι άποζημιώσεως, ή όποια ελ
λείψει συμφωνίας κανονίζεται ύπό τού διά τού άρύρου 16ε 
τού παρόντος νόμου προόλεπομένου δικαστηρίου καί κατά τήν 
είς τό ο.ύτό άρύρον όριζομένην διαδικασία'/».

Άρ-ύρον 4.

Τό άρ-ύρον 16 τού αύτού νόμου άντικαύίσταται ώς εξής: 

«Άρ-ύρον 16.

1. Π ά; τις. δυνατα: μετά πάροδον προύεσμίας τεσσάσων 
(4) ετών άπό τής καταύέσεως δηλώσεως έφευρέσεως ή τριών 
(3) ετών άπό τής χορηγήσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας, 
έφαρμοζομένης τής έκπνεούσης όραδύτερον προύεσμίας, νά ζη- 
τηστ παρά τού κατά τό άρύρον 16ε τού παρόντος νόμου δι- 
κ.αστηρίου τήν χορήγησιν υποχρεωτικής άδειας έκμεταλλεύ- 
σεως δι’ ένα έκ τών κατωτέρω λόγων:

α Εά-/ ή δτ'.ωύείσσ εφεύρεσις δέν ύπήρπεν άντικείμενον 
έκμεταλλεΰσεως έν Ελλά::.

ρ) Έάν ή έκμετάλλευσις τής έφευρέσεως έντός τής Χώ
ρας δεν επαρκή διά νά κα/.ύψη τήν ζήτησιν τού προϊόντος.

γ ! Εαν ή παραγωγή τού αντικειμένου τής έ ο ευ: έ σε ως 
έντός τής χώρας παρεμποδίζεται διά τής εισαγωγής τού 
προστατευομένου προϊόντος ή τού προϊόντος τού παραγομένου 
διά τής προστατευομένης μεύόδου.

2. Η υποχρεωτική άδεια Εκμεταλλεΰσεως δέν χαεηγεί- 
ται εν ή περιπτώστι ό δικαιούχος τού διπλώματος δικαιο
λογήσει τήν μή έκμετάλλευσιν ή τήν μή επαρκή έκμετάλλευ- 
«σν είς τήν Χώρα·/. Ή εισαγωγή τού προιιόντο; δέν αποτε
λεί δκαιολογίαν.


