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στο σχέδιο νόμον *Κύρωση της Διεθνούς Χυμβοσεως που αφο
ρά τη Διανομή σημάτων μορίων προγραμμάτων μετάδιδόμενων 
διο αοουμόρου»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Ως γνωστών, σε όλα τα κράτη η πνευματική ιδιοκτησία προστα
τεύεται κατά τρόπο απόλυτο χωρίς καμία εξαίρεση. Μεταξύ των 
προστατευομένων πνευματικών έργων περιλαμβάνονται και οι εκ
πομπές της τηλεόρασης. Τούτο, άλλωστε, ρητώς ορίζεται και με 
το άρθρο 11 δις της Διεθνούς Συμβάσεως της Βέρνης, την οποία 
η Ελλάδα έχει κυρώσει με το ν.100/1976, όπως επίσης έχει κυρώ
σει και παλαιότερες υπό άλλη διατύπωση διεθνείς συμβάσεις.

Ειδικά για την προστασία των τηλεοπτικών εκπομπών η Ελλά
δα έχει κυρώσει δια του ν.δ. 4414/1964 την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για την προστασία των εκπομπών τηλεόρασης που υπογράφτηκε 
στο Στρασβούργο στις 22 Ιουνίου I960. -

Με την ως άνω σύμβαση προστατεύεται τόσο η μετάδοση όσο 
και η αναμετάδοση των τηλεοπτικών εκπομπών όχι μόνο στο κρό
τος εκπομπής, αλλά και σε τρίτο κράτος. Η μετάδοση ή αναμετά
δοση μιας εκπομπής σε άλλη χώρά'£ως 'το. 19Κ> (που υπογράφτηκε 
η ως άνω σύμβαση) γινόταν με τον παραδοσιακό τρόπο. Σήμερα 
γίνεται κυρίως με δορυφόρους. Έτσι άτι ακριβώς προστατεύει 
η σύμβαση του Στρασβούργου του 1960, το (διο προστατεύει και 
η υπό κύρωση σύμβαση των Βρυξελλών του 1974, με ειδικές ό
μως προβλέψεις για τη δορυφορική τηλεόραση, η οποίο το I960 
ήταν άγνωστη.

Η Ελλάδα, μέχρι στιγμής έχουσα κυρώσει μόνο τη Σύμβαση του 
Στρασβούργου και όχι αυτήν των Βρυξελλών, επιβάλλεται να κυ
ρώσει και την τελευταία προκειμένου να προχωρήσει στον εναρ- 
μονισμό του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας -και ως προς τις 
δορυφορικές εκπομπές- προς τις ενιαίες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. 
Εκ της εφαρμογής των διατάξεων της υπό κύρωση συμβάσεως δεν 
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό ή μείωση των 
εσόδων αυτού.

Το παρόν νομοσχέδιο επομένως έχει σκοπό να καλύψει το μέ
χρι στιγμής υφιστάμενο νομοθετικό κενό σ' έναν πολύ βασικό 
τομέα.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 1990
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Διεθνούς Συμβάσεως που ομορό τη διανομή σημά
των μορίων προγραμμάτων μεταδιδόμενων δια δορυμόρου

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του 
Συντάγματος η Σύμβαση που αφορά τη διανομή σημάτων φορέ
ων προγραμμάτων μεταδιδομένων δια δορυφόρου, που υπογρά- 
φηκε στις Βρυξέλλες την 21η Μαίου 1974, της οποίας το κείμενο 
σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελ
ληνική έχει ως εξής:

CONVENTION
CONCERN ANT LA DISTRIBUTION DE 

SIGNAUX PORTEURS DE PROGRAMMES 
TRANSMIS PAR SATELLITE

Les Etats contractants.
Constatant que I’utlllsation oe satellites pour la distribu tion oe 

signaux porteurs Oe programmes crott rapioement tant en 
importance qu'en ce oui conceme etenaue Oes zones geogrs- 
pnioues oesservies;

Preoccup6s par le tait qu’il n'existe pas A Γ ecnelle mon diale 
de systems permettant de faire obstacle a la distribution de 
signaux porteurs de programmes transmis par satellite par des 
distributeurs auxquels its ne sont pas destines et que ('absence 
d'un tel systeme risque d'entraver I’utilisation des comraunica tions 
par satellites: —

Reconnaissant A cei dgard I’ importance des intetets des 
auteurs, des artistes interpretes ou executants, oes producteurs 
de phonogrammes ei des organismes de radiodiffusion;

Convaincus qu’un systeme international doit Stre 6tabli, 
comportant des mesures propres a faire obstacle A la distribution 
de signaux porteurs de programmes transmis par satellite par des 
distributeurs auxquels ils ne sont pas destines; ~ *

Conscients de la necessite de ne porter ateinte en aucune tacpn 
aux conventions internationales d6je en vigueur, y compris la 
Convention Internationale oes telecommunications et le Regie 
ment des radiocommunications annexe A cette Convention, et en 
particulier de n' entraver en nen une plus large acceptation de la 
Convention de Rome du 26 octobre 1961 qui accorde une pro 
tection aux artistes interpretes ou executants, aux producteurs de 
phonogrammes et aux organismes de radio- diffusion,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Aux fins de la prdsente Convention, on entend par
i) «signai», tout vecteur produit eiectroniquement et apte A 

transmettre des programmes;
ii) «programme», tout ensemble d’images, de sons ou d' Images 

et de sons, qui est enregistrd ou non et qui est Incorpote dans des 
signaux destines A 6tre distribu6s;

iii) «satellite», tout disposltif situe dans I'espace extra-terrestre 
et apte A transmettre des signaux;

iv) «signal emis», tout signal porteur de programmes qui se dirige 
vers un satellite ou qui passe par un satellite;

v) «signal derive», tout signal obtenu par la modification des 
caractenstiques techniques du signal emis, qu'll y ait eu ou non 
une ou piusieurs fixations intermediaires;

vi) «organisms d' origine·, la personne physique ou morale qui 
decide de quei programme les signaux emis seront porteurs;

vii) «distributeur», la personne physique ou morale qui decide 
de ia transmission des signaux derives au public en general ou 
A toute partie de ceiui-ci;

viii) «distribution», toute operation par laquelie un distributeur 
transmet des signaux derives au public en general ou A toute partie 
de celui-ci.

Article 2

1) Tout Etat contractant s'engage a prendre des mesures ade 
quates pour faire obstacle A la distribution sur son territoire, ou 
A partir de son territoire, de signaux porteurs de programmes par 
tout distributeur auquel les signaux emis vers le satellite ou 
passant par le satellite ne sont pas destines. Cet engagement 
s'etend au cas ou I'organisme d'origine est ressortissant d'un autre 
Etat contractant et ou les signaux distribuds sont des signaux 
derives.

2) Dans tout Etat contractant ou I’application des mesures visAes


