
’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τοϋ κειμένου, 
τής Διεθνούς Συμβάσεως των Παρισίων τοϋ 1883, προς 
προστασίαν της Βιομηχανικής ’Ιδιοκτησίας», ώς άνεθεωρή- 
0η τελευταίως έν Στοκχόλμη την 14ην ’Ιουλίου 1967.

/7οός ιήν Ε' Άναϋεωοψιχήν Βουλήν ίων Ελλήνων
Εις την Διεθνή Σύμβασιν τών Παρισίων τοϋ 1883, δι’ 

■}' συνεστήθη ένωσις Κρατών διά την επ’ άμοιβαιότητι 
προστασίαν τών άντικειμένων της Εμπορικής καί Βιομη- 
χανικής ’Ιδιοκτησίας, ώς ταϋτα έν παρ. 2 τοϋ άρθρου 1 
τής Συμβάσεως ορίζονται καί εις ήν έχουν προσχωρήσει 
άπαντα σχεδόν τά Κράτη (80), ή 'Ελλάς, προσεχώρησε 
τό πρώτον, τό έτος 1924 διά τοϋ Ν. 3092/1924, κυρώσασα 
τό κείμενον ταύτης, ώς είχεν άναθεωρηθή έν Βρυξέλλαις, 
τό έτος 1900 καί έν Οΰασιγκτώνι, τό 1911.

Εις τάς γενομένας μετέπειτα αναθεωρήσεις, έν Χάγη 
το έτος 1925 καί έν Λονδίνω τό έτος 1934, ή Ελλάς 
προσεχώρησε τό έτος 1953 διά τοϋ Ν. 2305/1953.

Μεταγενεστέρους, ή Σύμβασις αΰτη, ήτις περιέχει γενι
κούς κανόνας προστασίας τών άντικειμένων τής ’Εμπορι
κής-καί Βιομηχανικής ’Ιδιοκτησίας, διά_τά συμβαλλόμενα- 
Κράτη, άνεθεωρήθη έν Λισσαβώνι, τό έτος 1958 καί τε
λευταίως έν Στοκχόλμη την 14ην ’Ιουλίου 1967. Τό κεί
μενον τής τελευταίας ταύτης άναθεωρήσεως ύπεγράφη ήδη 
υπό τοϋ έν Στοκχόλμη Πρεσβευτοϋ τής Ελλάδος ώς άντι- 
προσώπου τής Χώρας μας.

Διά τοϋ άρθρου μόνου τοϋ σχεδίου τοϋ Νόμου, διώκεται 
νΰν ή κύρωσις τοϋ κειμένου τής τελευταίας ταύτης άνα
θεωρήσεως έν Στοκχόλμη, δι’ ού νέαι διατάξεις προσε- 
τέθησαν καί παλαιαί έβελτιώθησαν, προς τον σκοπόν'τής 
έξυπηρετήσεως καί διευ>ίολύνσεως τών συνεχώς αύξανομέ- 
νων Διεθνών συναλλαγών, έπί τών αντικειμένων τούτων.

Γίνεται μνεία ότι έν άρθρω 6 τρις παράγρ. Ιβ, τοϋ άνα- 
θεωρηθέντος κειμένου, προσετέθη διάταξις, δΓ ής προστα
τεύονται, μη δυνάμενα να γίνουν δεκτά ώς σήματα, τά σύμ
βολα τών Διεθνών Διακυβερνητικών ’Οργανισμών (Ν.Α. 
Τ.Ο., Παγκόσμιος Όργάνωσις Υγείας, UNESCO, F.A.O. 
κ.λ.π.) άτινα μέχρι τοϋδε έπροστατεύοντο παρ’ ήμΐν διά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

των σχετικών, διατάξεων τοϋ Α.Ν. 1998/1939 καθ’ άς
ή κατάθεσή τούτων ώς-σημάτων" ύπό~τρίτων άντίκειτχι 
εις τήν καλήν πίστιν. Μεταξύ τούτων συγκαταλέγεται καί 
τό σύμβολον τοϋ Διεθνοϋς Συμβουλίου Έλαιολάδου, ύπέρ 
τής προστασίας τοϋ οποίου ύφίσταται ανειλημμένη ύπο- 
χρέωσις τής Ελλάδος, έναντι τοϋ Συμβουλίου, ΐνα καταστή 
δυνατή ή χρησιμοπ.οίησίς του ύπό τών ένδιαφερομένων έξα- 
γωγικών ’Επιχειρήσεων τής χώρας ήμών.

Ύποβάλλομεν οθεν τό παρόν σχέδιον Νόμου καί παρα- 
καλοϋμεν όπως περιβάλητε τοϋτο διά τής ύμετέρας εγκρί- 
σεως.

Έν Άθήναις τή 24 Μαρτίου 1975 
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής Διεθνοϋς Συμβάσεως τών 1 Νρισίων 
τοϋ 1883 «περί προστασίας τής Βιομηχανικής ’ιδιοκτη
σίας», ώς αυτή άνεθεωρήθη έν Στοκχόλμη την 14ην 
’Ιουλίου 1967. -

Ά,ρθρον Πρώτον.

Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή ύπογραφεΐσα έν Στοκχόλ
μη την 14 ’Ιουλίου 1967 Διεθνής Σύμβασις Παρισίων τοϋ 
έτους 1883 «περί προστασίας τής Βιομηχανικής ’Ιδιοκτησίας» 
ής τό άναθεωρηθέν κείμενον, ύπογραφέν καί ύπό τής Ελλά
δος, έπεται έν πρωτοτύπω είς τήν Γαλλικήν καί έν μετα
φράσει εις τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν :


