
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Πooi τψ’ Ε' Άναδεωρψιχην Βονλην ιών Ελλήνων 

1 Ή 'Ελλά; άκό τον 1920 Β.Δ. 16r'; 31 η; Μαρτίου 21

μ.ενον
Ελ!
άλλων χωρι
εοσκάστως συνοεϊεμένου κρός τήν ώς άνω άναθεώρησιν Παραρ
τήματος, τοΰ ά-κοκληθέντος «κερί ύκανακτυκτων».

3. _Λόγω τής τοιαύτης μή έκικυρώσεως έγένετο νέα άνα- 
ΰεώρησις τό 1971 εις Ποιρισίευς ϊε’ ής άνεθεωρήθησπ/. ύ ·:? 
των δημιουργών αί καρεχόμεναι εις τάς ύκό άνάκτυξιν ‘/ώρας 
εύχέρεαι τής έννοιας τοΰ όρου «ύκανακτύκτων χωρών» καθο- 
ρισθείσης συμρώνως ττρος τήν κρακτικήν τών Ηνωμένων 
5vb)V.

Ή άναθεώρησις αΰτη έϊει νά έκικυρωθή καί ύκό τής Έλ- 
λάϊος μέχρι 125 Ίανουαρίου 1975.

Ήδη, καρελθούσης -τής κροθεσμίας τούτης, ή ούτως εν 
Παρισί-οις άναθεωρηθείσα σύμίασις εΐσάγετα: ϊιά τού καρον- 
τυς σχεδία/ νόμου Τνα ή 'Ελλάς κρεοχωρήση εις τήν συμ- 
βασιν ταύτην.

4. Ή εις Στοκχόλμην καί ή ϊιά τής κράξεως τών Παρι- 
σ’ων γενομένη άναθεώρησις άρορά εις τά ουσιαστικά αρθρα 
1—20 καί τά ϊιοικητ κά άρθρα 21—38. Ή άναθεώρησις 
τών τελευταίων έγένετο Τνα κροσασμοσθοϋν at διατάξεις α·ύ- 
τα; κρός τον ιδρυόμενον Παγκόσμιον οργανισμόν —ρος κροστα- 
τισν τών έργων τής διάνοιας — ερί ού κατωτέρω καρ. 3.

Ή γενομένη άναθεώρησις τών Ουσιαστικών διατάξεων τών 
άρθρων 1—20 τής σνυβάσεως βελτιώνει γενικώς την κρο- 
στασίαν τών κνευματ κών δημιουργών έν τχέαεε —ρός τήν καί 
έν Έλλάδι ίσχύουσαν σύμίασιν τής Βέρνης (ώς άναθεωρήθη 
έν Βρυξέλλαις). Μεταξύ τών κυρ·:ω'τέρων βελτιώσεων κρέκει 
νά άναρέρωυεν τήν έν άρθρω 2 καρ. 7 τής συμβάσεως καθ' 
ήν έκιουλάσσεται ε!ς τάς συαβ άλλοτε ένας χώρας ή κειστσ'ΐα 
τών αχ-.ϊέων καί κροτύκων «BESSINS ΕΤ MODELES,. 
έάν όμως δεν έχουν θ-εσ.τισθή ειδικοί διατάξεις συμρωνείται 
ή κροστασία των κατά τους κερί κνευματ.κής ιδιοκτησίας νο
νούς. Ή τελευταία αΰτη ρήτρα κροσετέθη κατά τήν άναθεώ- 
ρησιν τής Στοκχόλμης. Δύο είναι τά σηυεία τά όκοία ϊυνα- 
τόν νά έκισύρουν μείωσιν τών δικαιωμάτων τών δημ ουργών 
έν σχέσει κρός τάς διατάξεις τής έν Βρυξέλλαις άναθεωρή- 
τεως τής συμβάσεως Βέρνης.

Α'. Ή διάταξις τοΰ άρθρου 14 καρ. 2 καί' ήν καρέχεται 
εις τάς έσωτερικάς νομοθεσίας τών μετεχουαών τής συμβά- 
τεως χωρών ή ευχέρεια νά κροσϊιορίζουν τον δικαιούχον τών 
εκί τής κνευματικής ιδιοκτησίας δικαιωμάτων των ένώ ή 
-ύμβασις Βέονης (άναθεώσησις Βρυξελλών) δέν καρειχε 
τοιαύτην ευχέρειαν καί ·έκομένως. κρο-τατευόμενος ήτο ό κρα- 
ρματικός δημιουργός.

Ή τοιαύτη διατύκωσις έκιτρέκει εις τάς διαφόρους νομο
θεσίας νά θεωρήτα: ώς δημιουργός καί έτερος τού κραγματι- 
/.οΰ δημιουργού τοΰ έργου, ένώ ή κροηγουμένη διατύκωσις 
Βρυξελλών) έϊυσχέρα-.νε λ.χ. τήν έξασράλισιν τών δικαι- 

ωμάτων. τών καραγωγών κινηματογραφικών τα:ν;ών. .

Β'. Το-κερί ύκανακτυκτων χωρών Παράρτημα τής Συμ- 
όάαεως, τό όκοίον καρέχει ευχέρειαν εις τάς ϋκανακτύκτους 
χώρας έν σχέαεί μέ τήν μετάςρααιν καί άνακαραγωγήν έργων.

Άμςέτεραι αί ϊιατάξεις τυνήντη-αν τήν inτίϊρασιν τών 
ί'.ε-ίνών όργαν.αμών κροατααίας τών κνευματικών ϊημιουργών, 
έγένοντο όμκος ϊεκταέ ή μέν κρώτη, ί:ότ:. ώς Σ:ετυκώ-5η, άςή- 
νε: εις τάς έσωτερ'.κάς νομο9ετίας τήν ρΰ-ίμικιν τοΰ ζητήμα
τος, ή ϊέ ϊευτέρα ϊιά λόγους γενικωτέρ’ας άν-ίρωκιατικής κο- 
λίτικής τών μετεχουαών τής ένώτεως χωρών. Άλλωατε το 
κερί ύκανακκνκ.των χωρών Παράρτημα, ώς ί’.ετυκώ-ίη εις 
τήν κράξ:ν τών Παριαίων, «ημίουργεί τΰττημά τι καροχής 
άίε:ών μεταοράτεως κλκ., έο' όταν 2έν ή-ίελε κ.αταατή δυνα
τόν νά έκέλ9η αυμςωνία με τους ϊικα’.οΰχους τών ϊ'.κα:ωμά- 
των, κράγμα όκερ έξααφαλίζε: κατά τ:να τρόκον τά ϊίκαιώ- 
ματα τών ϊημιουργών.

1. Άκό 'Ελληνικής άκόψεως αί μέν ίελτιώαεις αί γενό- 
μενα: ϊιά τής άναίεωρήαεως, εύνοοΰααι τους ϊημιουργοΰς 
κρός καλλιτέραν έξατςάλιτιν τών ϊικαιωμάτων των, είναι εΰ- 
κρόαϊεκτο; καί κολίι -εριααότερον α ήμερον, ότε καί τά 'Ελ
ληνικά έργα κυκλοροροΰν εις το εξωτερικόν.

Όαον άςορά εις τάς ϊιατάξεις κερί κινηματογράφου, άρ’ 
ένός μέν ϊιατηροϋμεν τήν ευχέρειαν ρυίμίαεως τών σχετικών 
ζητημάτων ϊιά τής εσωτερικής νομο-ίεσίας, άρ' ετέρου ϊέ 
έρ" όσον άκοίλέκομεν εις τήν άνάκτυξιν τής ίιομηχανίας τού 
κινηματογράφου, είναι όρ-Sov νά άναγνωρίσωμεν ϊικαιώματα εις 
τους καραγωγοΰς, οσάκις ταϋτα έχουν άναγνωρισ·5ή ύκό τοϋ 
ίικαίου έτέρας χώρας τής ένώσεως. Τνα μή ϊημιςυργήσωμεν 
ϊυσκολίας εις αύτους.

Τέλος, ώς κρός τό κερί ύκανακτυκτων χωρών Παράρτη
μα, αί ϊιατάξεις αϋτοΰ ϊέον νά γίνουν άκοϊεκταί, ίιότι α) 
ϊέν 3ά ήτο ϊυνατόν εις σημερινήν κοινωνίαν τών 'Ε9νών νά 
έμρανιζώμε-Sa άντιϊρώντες κρός τάς ύκανακτυκτους χώρας 
καί εις τήν έκι·9υμίαν των νά ϊιευκολυν·3οϋν εις τήν κνευμα- 
τικήν των άνάκτυξιν, ί) έάν τυχόν χρησιμοκθιη3οϋν ελληνι
κά έργα, ύκό ύκανακτυκτων χωρών, ή ϊιά τούτου ελληνική 
καρουσία έν αύταίς -5ά ήτο γενικώτερον λίαν έκωρελής, 
άίά.ά καί ίιότι έν τοίς -ράγμασι ϊέν «ραίνεται ότι κρόκειται 
νά θίξουν, τουλάχιστον ούσιωϊώς. τους "Ελληνας ϊημιουρ- 
γοός.

Τούτων ένεκα εισηγούμε-Sa τήν κροσχώρησιν εις τήν Σύμόα- 
σιν ώς άνεθεωρήθη.

2. α) Ή Ελλάς άκό τού 1924 (Β.Δ. 1/8 Σεκτεμίρίου 
1924) μετέχει τής ίιεθνοΰς συμόάσεως Παρισίων κερί συστά- 
σεως ένώσεως κρός κροστασίαν τής βιομηχανικής ίϊιοκτησίας.

Ή τελευταία άναθεώρησις τής Συμβάσεως Παριτιών ιός 
ισχύει καρ’ ήμίν (Ν. 2305/1955 Β.Δ. 24—4/Γ5.6.1953) 
είναι το ατνοτθεωρηθεν εις το Λ<//οΐνον τό 4934 κείμενον.

Έκτοτε έμεσολάίησε καί έτέρα άναθεώρησις τοΰ 1958 εις 
τήν Λισαίώνα ή όκοία όμως οέν έχει εισέτι κνρωθή «ύκό τής 
'Ελλάϊος.

Εις την Στοκ.χόλμην, όκου είχε συγκ).η3ή ή ϊιάσκεψις ϊιά 
τήν άναθεώρησιν τής κερί κνευματικής ίϊιοκτησίας συμβάσεως 
τής Βέρνης, έγένετο άναθεώρησις τής ϊιατάξεως του άρθρου 
4 καί τών ϊιατάξεων τών άρθρων 13—20 τής συμβάσεως. 
ίνα κροσαρμοσθή κχα ή σύμβασις χύτη εις τόν συτταθέντα 
Παγκόσμιον Οργανισμόν ϊιά την κροστασίαν τής ιδιοκτησίας 
έκί τών έργων τής ϊιανοίας.

Τα κερί τών τελευταίων τούτων άρθρων τών άρορώντων 
εις τά τής ϊιοικήσεως άνακτύττσνται κατωτέρω, εις τό τρέτον 
τμήμα τής καρούσης.

ί) Ή έρεύρεσις εις χώρας τινάς. μεταξύ τών όκοιων καί 
ή Ρωσία καρέχει τό δικαίωμα εις τόν εφευρέτην νά ζητήση 
~*ίν χορήγησιν είτε,ϊικλώματος ευρεσιτεχνίας είτε κισκοκοιη- 
τικοΰ έρευρέσεως.

Βάσει τών κρσηγουμένων κειμένων τής συμβάσεως, ώς ini- 
θεωρήθη εις τό Λονδίνο·/ τό 4934 άλλα καί εις Λισσαίώνα τό 
1958 ή κροστασία καρέχεται μόνον εις ον έχει άκονεμηθή τό 
ϊίκλωμα ευρεσιτεχνίας. Τούτο καθιστά άϊύνατον τήν καροχήν 
συμβατικής κροστασίας εις τάς λοικάς χώρας οσάκις 2έν είχεν 
άκονεμηθή ϊίκλιομα ευρεσιτεχνίας, άλλα άκλούν κιστοάοιητι- 
κόν.



_ Ακριβώς :ε ::sc των γενομενων τροζοζοιητεων εζεί'.ωχ-οη η 
εζέκτατις τής ζροττατίας καί είς τας ζεριζτώτεις ότου εχε: 
χορηγηδή ζιττοζοιητινόν αντί ίιζλώματος εϋρετιτεχνιας. 
Ή τροζοζοίηιις αΰτη. άζό "Ελληνικής αζόψεως, ϊέν ϊημϋο?- 
~εί ουτχερείας. άντι-δέτως είναι 'ένίιαφέρον νά κατατι-δεντα: 

ρ' ήμίν αί έφευρέιεις ίι’ ας έχουν χορηγη-δή ζιττοζοι- 
•έφευρέτεως, ίνα καί αύται κα-δίττανται γνωττα: εν

και " 
ητικά
Έλλάίι. Λ:’ ο καί -δεωροϋμεν ένδείειγμέ-ην την ζροτχώρητιν 
εις τήν τύμβατιν ταύτην.

3. Όργανιτμός διά την ζροττατίαν τής ΐδιοκτητίας έττ: 
τών έργων τής ϊιανοίας.

ΤότΟν εις την τύμβατιν Βέρνης 1886. ότον καί εις τήν τύμ- 
βατιν Π αριιίων. ζροεβλέζετο ή ΐίρυτις γραφείων ίιά τήν ζα- 
ρακολούδητιν τής έφαρμογής τής Συμβάτεως χαί τήν ζροώ- 
•δητιν τής ζροττατίας τών δικαιωμάτων πνευματικής καί βιο
μηχανικής ΐδιοκτητίας. Τα γραφεία ταΰτα έλειτούργουν άρ- 
*/:χώς εις Βέρνην, καί ΰττερον ίέ, ένωδέντα είς εν ΰζο κοι- 
νήν Διεύδυνοιν. είς Γενεύην, ύζό τον ένιαίον τίτλον Ηνωμέ
να Γραφεία διά τήν ζροττατίαν τής πνευματικής χαί βιομηχα- 
νίχής ΐδιοκτητίας. Με τήν ζάροίον τοϋ χρόνου καί τήν έζέκτα- 
τιν τών ϊραιτηριοτήτων τών γραφείων, δεδομένου 'ότι ταΰτα— 
χειρίζονται καί άλλας ίιε-δνεϊς τυμβάτεις αχετικάς μέ -δέμα
τα βιομηχανικής καί ζνευματικής ΐδιοκτητίας είς ας ίέν μετέ
χει ή 'Ελλάς, έκρί-δη τκόζιμος ή τύττατις Όργανιτμοΰ είς 
ον -δα τυνεχωνεύοντο τά δύο γραφεία, ίι’ δ καί έτροζοζοιή- 
-δηταν άναλόγως τά άρ-δρα 13 καί έζόμενα τών ίύο τυμίά:'·υν 
Βέρνης καί Παριαίων ώττε νά ζροταρμόζωντα: ζρος τον V‘ον 
’Οργανισμόν. Προς τούτο ΰζεγράφη ή συμβατές, ήν έχει ύζο- 
γράύει καί ή 'Ελλάς.

Διά τοϋ ζρός ψήφισιν νόμου ζροβλέζεται ή κύρωτις τής 
τυμβάτεως ταύτης, ήν είΐηγούμε-δα, άφ’ ενός μέν, ϊιότι, άλ- 
λως έάν ζμραμείνη έν ίσχύι τό ζαλαιόν κα-δεστώς ίέν -δά με- 
τέχωμεν τοϋ Όργανιτμοΰ καί -δά είμε-δα είς -δέαιν ίιεζομένην 
ΰζο τών ζαλαιών τυμίάιεων ήτοι: Ύζό τών 'Ηνωμένων Γρα
φείων, ένίρ τά λοιζά κράτη -δά μετέχουν τοϋ Όργανιτμοΰ, άφ’ 
ετέρου ίέ ϊεότε, ώς είναι φυτικόν -δά ϊημιουργη-δοΰν ϊυτκολίαι,
•δά ζαύτωμε μετέχοντες τών έζιτροζών ίιοικήτεως τών έν λό
γω τυμδάτεων, ώς τούτο ζροβλέζεται ύζό τοϋ άρ-δρου 21 zap.
2 τής τυμβάτεως ζερί τής τυττάτεως τοϋ Όργανιτμοΰ.

διά τής ϋζ" άρι-δ. 43681/27.9.74 ήμετέρας άζοφάιεως, ώς 
αΰτη έτροζοζοιήδη διά τής ϋζ’ άρt-δ. 43686/8.10.74 όμοιας 
τυγκροτηδείτης ειδικής όμάίος έργα αίας άζοτελετδείτης τε- 
λιχώς εκ τών κ.κ.

1. Γεωργίου Μιχαηλίίη—Νουάρου, 'Ακαδημαϊκού
2. Τάτου Ιωάννου. Δικηγόρου
3. Γεωργίου Κουμάντου, Ύφηγητοϋ Π ανεζιττημίου Άδη- 

νών. Δικηγόρου
4. Γεωογίου Κουρνούτου, Γεν. Δ/ντοϋ Πολιτιττικών Ύζο- 

δέτεων ΥΠΠΕ.
3. Βίκτωρος Μελά. Δικηγόρου.

Εν Α-δήναις τή 23 Άζριλίοο 1975 

Ό Ύζουργός
Π ολιτιταοϋ καί Έζιττηκών

Κ. -V. ΤΡΥΠΑΝΉΣ

ΣΧΕΔΌΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώτεως α) τής Συμβάτεως ζερί τυττάτεως Παγχο- 
τμίου Όργανώτεως ζροττατίας τής ίϊιοκτηιίας έζί τών 
έργων τής ίιανοίας, ΰζογραφείχης έν Στοκχόλμη τή 14η 
Ιουλίου 1967 καί 6) τής κατά τήν Διζλωματικήν Διά- 

ικεψιν τών Παριτίων τού ’Ιουλίου 1971 γενομένης άναδεω- 
ρήτεως τής Συμβάτεως τής Βέρνης 1886.

Άρδρον ζρώτον.

Κυροϋται και έχει ίτχυν νόμου ή Σύμβατις ζερί τυττάτεως 
Παγκοτμίου Όργανώτεως Προττασίας τής Ίϊιοκτητίας έζί 
ιών έργων τής ίιανοίας, όζογραφείτα έν Στοκχόλμη τή 14η 
’Ιουλίου 1967 ώς καί ή τύμβατις τής Βέρνης ζερί ζροττα- 
τίας τών λογοτεχνικών καί καλλιτεχνικών έργων ώς άναδεω- 
ρή-δη έν Παριτίοις κατ’ ’Ιούλιον 1971 ών τά κείμενα έζον- 
ται έν Γαλλικώ ζροτύζω καί 'Ελληνική μεταφράτει.

Άρδρον δεύτερον.

Περαιτέρω, είς έζοχήν αναγκαίας ζυκνώτεως τών ϊιε- 
δνών ιυναλλαγών, δά ίιεζώμεδα ύζό ϊικαίου τυμίατικοϋ δια
φόρου τών άλλων χωρών, όζερ -δά ίημιουργήτη έτ: μεγαλυ- 
τέρας ίυτχερείας.

Τά κείμενα τών ώς ά·;ω Συμβάτεων ές 
τχετικαί ζερί τοϋ τρόζου νομοδετιχής άντιμ: 
αυτών ζροκυζτόντων ζητημάτων, είιηγήτεις

ητάτδηταν καί at 
ετωζιτεως τών ές 
έγένοντο ζαρά τής

Ή ίτχύς τοϋ ζαρόντος άρχεται άζό τής ίημοτιεύτεώς του 
διά τής Έφημερίδος τής Κυδερνήτεως.

Έ·/ Ά-δήναις τή 23 Άζριλίου 1975 

Ό Ύζουργός
Π ολιτιτμοΰ καί ’Εζιττημών 

Κ. Α. ΤΡΥΠΑΧ.ΠΣ ,


