
Στό σχέδιο νόμου «κύρωση της Συνθήκης τοΰ Ναϊρόμπι
για την προστασία τοΰ ’Ολυμπιακού Συμβόλου».

Πρός ιή Βον/.'η τών Ελλήνων

Ή χώρα μας μέ τόν Νόμον 1808 της 28 ’Απριλίου - 4 
Μαΐου 1951 «περί ’Ολυμπιακών Συμβόλων» προστατεύει 
ώς ’Ολυμπιακά Σύμβολα, τήν ’Ολυμπιακή Σημαία καί το 
’Ολυμπιακό "Εμβλημα τών πέντε κύκλων, απαγορεύοντας 
τήν χρησιμοποίησή τους άπό όποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, μέ εξαίρεση την ’Επιτροπή ’Ολυμπιακών ’Αγώ
νων (Ε.Ο.Α). ’Επιπρόσθετα απαγορεύει τήν κατάθεσή τους 
σαν σήματα. Γιά τούς παραβάτες προβλέπ’ονται άστικές καί 
ποινικές κυρώσεις.

Ή ευαισθησία πού δείχνει ή χώρα μας γιά τήν προστασία 
τών ’Ολυμπιακών Συμβόλων καί ή σημασία τών ’Ολυμπια
κών ’Αγώνων για τόν λαό μας είναι μεγάλη. Δέν είναι τυ
χαίο έξ άλλου τό γεγονός ότι ή αναβίωση τών ’Ολυμπια
κών ’Αγώνων, πού αποτελούσαν κατά τήν αρχαιότητα τη με
γαλύτερη εκδήλωση γιά τήν εύγενή αθλητική άμιλλα, τήν 
ειρήνη καί τήν συναδέλφωση τών λαών άλλα πού άποτελοϋν 
καί σήμερα Παγκόσμιο ’Αθλητικό γεγονός μεγάλης σημα
σίας, έγινε στή χώρα μας μέ τήν τέλεση τών πρώτων σύγχρο
νων ’Ολυμπιακών ’Αγώνων. ’Από τότε μέχρι σήμερα ή Ελ
λάδα δείχνει ένα συνεχές καί αμείωτο ενδιαφέρον σέ οτιδή
ποτε έχει σχέση μέ τήν βελτίωση καί εξύψωση τοΰ θεσμού 
τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων καί της ’Ολυμπιακής Ιδέας απαλ
λαγμένης άπό κάθε πολιτική σκοπιμότητα ή εκμετάλλευση.

’Αντίθετα στον Διεθνή χώρο λίγα Κράτη έχουν δείξει 
μ.έχρι σήμερα τέτοια ευαισθησία άν καί ό θεσμός τών ’Ολυ
μπιακών ’Αγώνων έχει επικρατήσει παγκόσμια σαν τό με
γαλύτερο άθλητικό γεγονός ένός εΰγενούς ειρηνικού συνα
γωνισμού όλων τών Κρατών της Υδρογείου. Στή μεγάλη τους 
πλειοψηφία τά Κράτη αυτά δέν παρέχουν καμιά προστα
σία στά ’Ολυμπιακά Σύμβολα μέ άποτέλεσμα νά τά χρησι
μοποιούν καί νά τά εκμεταλλεύονται ελεύθερα έπιχειρήσεις 
ή ιδιώτες γιά εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Γιά τόν λόγο αυτό ή Ελλάς μαζί μέ ώρισμένες άλλες 
χώρες πρωτοστάτησε στήν ιδέα γιά μία Διεθνή προστασία 
τών έν λόγω Συμβόλ.ων. . . ' λ

Γtà τήν υλοποίηση τής ιδέας αυτής είχε αρχικά προταθεΐ 
νά προστατευθούν τά ’Ολυμπιακά Σύμβολα στά πλ,αίσια τής 
ύπό άναθεώρηση Διεθνούς Συνβάσεως τών Παρισίων τού 
1883, γιά τήν προστασία τής Βιομηχανικής ’Ιδιοκτησίας, 
παίρνοντας τήν μορφή πρωτοκόλλου στήν έν λόγω Σύμβαση.

Τελικά, ένόψη καί τού βραδύτατου ρυθμού μέ τόν όποιο 
προχωρούν οί έργασίες γιά τήν αναθεώρηση τών παραπάνω 
Συμβάσεων, ή προστασία τού ’Ολυμπιακού Συμβόλου άπο- 
φασίστηκε νά άποτελ.έσει τό αντικείμενο μιας ξεχωριστής 
Διεθνούς Συνθήκης ή όποια καί υπογράφτηκε άπό 21 χώρες 
μεταξύ τών οποίων καί ή * Ελλάς κατά τήν Διπλωματική 
Διάσκεψη τού Ναϊρόμπι τής 24 καί 25 Σεπτεμβρίου 1981.

Ή Συνθήκη τού Ναϊρόμπι έξαρτά τήν χρησιμοποίηση 
γιά εμπορικούς σκοπούς τού ’Ολυμπιακού Συμβόλου άπό 
τήν προηγούμενη χορήγηση άδειας τής Διεθνούς ’Ολυμπια
κής ’Επιτροπής ή οποία κατανέμει τά είσπραττόμενα άπό 
τήν. έν λ.όγω άδεια χρηματικά ποσά στις’Εθνικές ’Επιτροπές 
’Ολυμπιακών ’Αγώνων, κυρίως στις άσθενέστερες οικονο
μικά. ’Επιδιώκεται έτσι ή έξασφάλ.ιση ένός προσθέτου χρη
ματικού εσόδου τό όποιο θά βοηθήσει στήν άνάπτυξη τοΰ 
’Αθλητισμού και τών έν γίνει άθλητικών δραστηριοτήτων 
τών πτωχοτέρων χωρών.

'Η Συνθήκη τού Ναϊρόμπι άποτελεΐται άπό 10 άρθρα καί 
ένα παράρτημα στό όποιο περιγράφεται τό ’Ολυμπιακό Σύμ- 
βολ,ο, διαιρείται δέ σέ 3 κεφάλαια. Στό πρώτο κεφάλαιο (άρ
θρα 1 έως 3) περιέχονται οί ουσιαστικές διατάξεις στό δεύ
τερο (άρθρο 4) μία εξαίρεση στις υποχρεώσεις τού πρώτου ’-· 
κεφαλαίου καί στό τρίτο (άρθρα 5 έως 10) οί τελικές ρήτρες. ’

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Τό άρθρο 1 ρυθμίζει τήν κύρια υποχρέωση τών Κρατών 

μερών τής Συνθήκης νά εμποδίζουν τήν καταχώριση σάν 
σήμα τού ’Ολυμπιακού Συμβόλου ή τήν χρησιμοποίησή του 
σαν σήμα ή ένδειξη γιά εμπορικούς σκοπούς, έκτός άν ύπά- 
ρχει γι’ αυτό ή άδεια τής Διεθνούς ’Ολυμπιακής Επιτρο
πής. Ή καταχώριση τοΰ ’Ολυμπιακού Συμβόλου σάν σήμα 
απαγορεύεται κατά τρόπο άπόλυτο, άνεξάρτητα δηλ. τοΰ 
σκοπού γιά τόν όποιο πραγματοποιείται. ’Αντίθετα ή χρη
σιμοποίησή του σάν σήμα ή διακριτική ένδειξη άπαγορεύ- 
εται μόνο άν γίνεται γιά εμπορικούς σκοπούς.

Το άρθρο 2 προβλέπει δύο εξαιρέσεις στις ρυθμίσεις τού 
άρθρου.

1. Ή πρώτη έχει σκοπό τήν διασφάλιση τών κεκτημένων 
δικαιωμάτων και τών προϋπαρχουσών νομίμων καταστά
σεων. Σύμφωνα μέ αυτή ή προβλεπόμενη στό άρθρο 1 ύπο- 
χρεωση τών Κρατών μελ.ών δέν θίγει δικαιώματα έπί ση
μάτων πού έχουν καταχωρηθει πριν άπό τήν ισχύ τής Συν
θήκης καί πού περιέχουν τό Όλ,υμπιακό Σύμβολο ή χρησι
μοποιούν αυτό γιά εμπορικούς σκοπούς. *Η δεύτερη δίνει τήν 
δυνατότητα στά Κράτη μέλη τής Συνθήκης νά χρησιμοποιούν 
ελεύθερα τό ’Ολυμπιακό Σύμβολο στά μέσα μαζικής ενη
μέρωσης γιά πληροφοριακούς σκοπούς γιά τήν ’Ολυμπιακή 
κίνηση ή τις δραστηριότητες της. /

Τό άρθρο 3 προβλέπει δυνατότητα αναστολής της υπο
χρέωσης πού θεσμοθετεί τό άρθρο 1 γιά τά Κράτη μέλη τής 
Συνθήκης. Σύμφωνα μέ αυτό έάν δέν έχει συμφωνηθεΐ με
ταξύ τής Διεθνούς Όλ.υμπιακής ’Επιτροπής καί μιας ’Ε
θνικής ’Ολυμπιακής ’Επιτροπής τό μερίδιο πού τής αναλο
γεί άπό τά έσοδα πού ή πρώτη εισπράττει άπό τις χορ γού
μενες άδειες χρησιμοποιήσεως τού ’Ολυμπιακού Συμβόλου, 
τότε ή παραπάνω υποχρέωση θεωρείται ότι έχει άνασταλεΐ 
γιά τό Κράτος αυτό έως ότου επιτευχθεί σχετική συμφωνία.

Σκοπός τού άρθρου αύτού είναι νά παρακινήσει τήν Διε
θνή ’Ολυμπιακή ’Επιτροπή νά ρυθμίσει όσο τό δυνατό συν- 
τομώτερα μέ τις ’Εθνικές ’Ολυμπιακές ’Επιτροπές τό θέμα 
τής συμφωνίας ώς πρός τήν κατανομή τών εσόδων.

Τό άρθρο 4 προβλέπει μία έξαίρεση στις ρυθμίσεις τού 
πρώτου κεφαλαίου, ή όποια άποσκοπεΐ στήν προστασία τής 
ελεύθερης διακίνησης τών εμπορευμάτων ή υπηρεσιών με
ταξύ τών Κρατών μερών τής Συνθήκης πού είναι μέλη μιας 
τελ,ωνειακής ένωσης ή ζώνης ελευθέρων συναλλαγών ή κάθε 
άλλης οικονομικής ή περιφερειακής συνένωσης.

Τό άρθρο 5 προβλέπει τις προϋποθέσεις καί τούς τρόπους 
γιά νά γίνει ένα Κράτος μέρος τής Συνθήκης αύτής. Σύμ
φωνα μέ αυτό :

α) Τά Κράτη μέλη τής Παγκόσμιας ’Οργάνωσης Πνευ
ματικής ’Ιδιοκτησίας ή τής Διεθνούς Ένωσης γιά τήν προ
στασία τής Βιομηχανικής ’Ιδιοκτησίας (Ένωση τών Πα
ρισίων) γίνονται μέρη τής Συνθήκης είτε μέ τήν υπογραφή 
της τήν όποια άκολουθεϊ ή κατάθεση όργάνου επικύρωσης 
είτε μέ τήν κατάθεση όργάνου προσχώρησης.

β) Κάθε Κράτος πού δέν άνήκει σέ καμιά άπό τις προα 
ναφερθεϊσες ’Οργανώσεις ή Ενώσεις άλλα είναι μέλος τού 
’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών μπορεί νά γίνει μέρος τής 
Συνθήκης μέ τήν κατάθεση ένός όργάνου προσχώρησης.

Τά όργανα επικύρωσης, προσχώρησης κ.λ.π. κατατίθενται 
στόν Γενικό Διευθυντή τής Παγκόσμιας’Οργάνωσης Πνευ
ματικής ’Ιδιοκτησίας.

Τό άρθρο 6 άναφέρεται στήν έναρξη ισχύος τής Συνθήκης.
Γιά μέν τά τρία πρώτα Κράτη πού καταθέτουν τά όργανα 

έπικύρωσης, προσχώρησης κ.λ.π., ή Συνθήκη αύτή ισχύει 
ένα μήνα μετά τήν κατάθεση τού τρίτου όργάνου έπικύρω
σης, προσχώρησης κ.λ.π. Γιά κάθε άλλο κράτος, ή Συνθήκη 
τίθεται σέ ισχύ ένα μήνα μετά τήν κατάθεση τού όργάνου 
έπικύρωσης, προσχώρησης κ.λ.,π.

Είδικώτερα :
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...Τό άρθρο 7 άναφέρεται στην καταγγελία τής Συνθήκης. 
Κάθε Κράτος μέρος μπορεί νά την καταγγείλει μέ άνακοί- 
νωση πού απευθύνεται στον Γενικό-Διευθυντή της Παγκό
σμιας ’Οργάνωσης Πνευματικής ’Ιδιοκτησίας.'Η καταγ
γελία αρχίζει νά ισχύει μετά ένα έτος άπύ την ημέρα πού 
ό Γενικός Διευθυντής έλαβε την ανακοίνωση, ιν-

Το άρθρο 8 άναφέρεται στην υπογραφή καί στις γλώσσες 
συντάξεως τής Συνθήκης. * Η Συνθήκη αύτή υπογράφτηκε σέ 
ένα μοναδικό πρωτότυπο στή Γαλλική, Αγγλική, ’Ισπα
νική καί Ρωσική γλώσσα, κείμενα πού έχουν τήν ίδια ισχύ. 
Προβλέπεται ή δυνατότητα συντάξεως επισήμων κειμένων 
καί σέ άλλες γλώσσες. .

Ή Συνθήκη αυτή μπορεί νά υπογράφει στύ Ναϊρόμπι μέ
χρι τις 31 Δεκεμβρίου 1982 καί έπειτα στή Γενεύη μέχρι, 
τις 30 ’Ιουνίου 1983. , (

Τό άρθρο 9 άναφέρεται στή κατάθεση τής Συνθήκης, στή . 
κοινοποίηση άντιγράφων καί στή καταχώρηση τής Συνθή-... 
κης. > > · »-

Τύ άρθρο 10 άναφέρεται στις κοινοποιήσεις πού πραγμα
τοποιεί ό Γενικός Δ/ντής τής Παγκόσμιας ’Οργάνωσης 
Πνευματικής ’Ιδιοκτησίας. λ: ··.., ■' ,··. : λ ·.'■

’Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 1982 A J ;- \ .· εκ :ι ' ,·■
___ \ __ ___  Οί Υπουργοί ^__
Προεδρίας τής Κυβέρνησης · ». .»- - ’Εξωτερικών . . l>; : v

ΑΓ. ΚΟΓΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΓΛΟΣ-

:·- ·■ · ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ'
Κύρωση'τής Συνθήκης 1 τού Ναϊρόμπι γιά τή προστασία 
.""ήή ■*?■;·· _ .·τ ’Ολυμπιακού σύμβολού..Λ » ',ν

• - 'Αρθρο Πρώτο.
Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 28 παρ. 

1 τοϋ Συντάγματος ή Συνθήκη τοϋ Ναϊρόμπι γιά τήν προ
στασία τοϋ ’Ολυμπιακού Συμβόλου πού υιοθετήθηκε στό 
Ναϊρόμπι στις 26 Σεπτεμβρίου 1981 τής οποίας τό κείμενο 
τέ πρωτότυπο στήν Γαλλική γλώσσα καί σέ μετάφραση στήν 
Ελληνική έχει ώς έξής :

1) une marqueconsituée parle symbole olympique ou 
contenant ce symbole, lorsque cette marque a été en
registrée dans cet Etat avant la date d’entrée en vi
gueur du présent Traité à l’égard de ce dernier ou du
rant toute période pendant laquelle, dans ledit Etat, 
l’obligation prévue à l’article premier est considérée com
me suspendue en vertu de l’article 3 :

ii) la continuation de l’utilisation dans cet Etat, à 
des fins commerciales, d’une marque ou d’un autre si
gne constitué par le symbole olympique ou contenant ce 
symbole, par toute personne ou entreprise ayant lici
tement commencé à utiliser ainsi ce symbole dans ledit 
Etat avant la date d’entrée en vigueur du présent Traité 
à l’égart de ce dernier ou durant toute période pendant 
laquelle, dans ledit Etat, l’obligation prévue à l’article 
premier est considérée comme suspendue en vertu de 
l’article 3.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) i) sont également
applicables aux marques dont l’enregistrement produit 
effet dans l’Etat en vertu d’un enregistrement effe
ctué dans le cadre d’un traité auquel ledit Etat est par
tie. , i·..· : . .-.

3) Toute utilisation autorisée par la personne ou 
entreprise visée à d’alinéa T) ii) est considérée, aux fins 
dudit alinéa, comme une utilisation par ladite personne 
ou entreprise. 1

4) Aucun Etat partié au présent Traité n’est tenu
d’interdire l’utilisation du symbole olympique lorsque 
ce symbole est utilisée dans les moyens de communica
tion de masse à des fins d’information sur le mouvement 
olympique ou ses activités. : · ,

. v Article 3 : Suspension de l’obligation ·
L’obligation prévue à l’article premier peut être con

sidérée comme suspendue par tout Etat partie au pré
sent Traité pendant toute période pour laquelle aucun 
accord n’est en \rigueur entre le Comité international o- 
lympique et le Comité national olympique dudit Etat 
quant aux conditions dans lesquelles le Comité inter
national olympique autorisera l’utilisation du symbole 
olympique dans cet Etat et quant à la part revenant au
dit Comité national olympique sur les recettes perçues 
par le Comité international olympique au titre desdites 
autorisations.

Traité de Nairobi 
concernant la protection 

- : du symbole Olympique » -
adopté à Nairobi le 26 septembre 1981

CHARITRE 1 -
Dispositions de fond 

Article premier : Obligation des Etats
Tout Etat partie au présent Traité est tenu, sous ré- 

erve des articles 2 et 3, de refuser ou d’invalider l’enxrc- 
istrement comme marque et d’interdire, par des me
ures appropriées, l’utilisation comme marque ou autre 
gne, à des fins commerciales, des tout signe constitué 
ar le symbole olympique ou contenant ce symbole, tel 
ue défini dans la Charte du Comité international olym- 
ique, sauf avec l’autorisation du Comité international 
îympique. Ladite définition et la représentation gra- 
hqique dudit symbole figurent à l’annexe.

Article 2 : Exceptions à l’obligation
1 ) L’obligation prévue à l’article premier ne s’impose 
aucun Etat partie au présent Traité en ce qui con- 

erne

CHAPITRE II 
Groupements d’Etats

Article 4 : Exceptions au chapitre premier
En ce qui concerne les Etats parties au présent Traité 

qui sont membres d’une union douanière, d’une zone 
de libre échange, de tout autre groupement économique 
ou de tout autre groupement régional ou sous - régional, 
les dispositions du chapitre premier n’affectent pas leurs 
obligations au titre de l’instrument instituant une telle 
union, une telle zone ou un tel autre groupement, en 
particulier pour ce qui est des dispositions dudit instru
ment qui régissent la libre circulation des marchandises 
ou des services.

CHAPITRE III 
Clauses finales

Article δ : Modalités pour devenir partie au Traité
1) Tout Etat membre de l’Organisation .Mondiale de 

la proptiété Intellectuelle (ci-après dénommée «l’Or
ganisation») ou de l’Union internationale pour la prote
ction de la propriété industrielle (ci-après dénom’mée«l’U 
nion de Paris») peut devenir partie an présent Traité 
par


