
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττν'Αρ. 448 της 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί της Συμβάσεως έπί της Προστασίας της Βιομηχανικής 'Ιδιοκτη

σίας (Κυρωτικός) Νόμος τοΟ 1965, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδε
ται δια δημοσιεύσεως είς τήν έιτίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 63 του 1965 
ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑ

ΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. 
ΕΠΕΙΔΗ τήν20ήν Μαρτίου 1883, έγένετο έν Παρισίοις Διεθνής Σύμβασις Προοίμιον. 
διά τήν Προστασία ν τής Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, άναθεωρηθέΐσα £ν 
Βρυξέλαις τήν Ι4ην Δεκεμβρίου 1900, έν Ούασιγκτώνι τήν 2αν Ιουνίου 
1911, έν Χάγη τήν 6ην Νοεμβρίου 1925, έν Λονδίνω τήν 2αν Ιουνίου 
1934, και έν τέλει έν Λισσαβώνι τήν 31 ην 'Οκτωβρίου 1958 (έν τώ παρόντι 
Νόμω αναφερομένης ώς «ή Σύμβασις»)* 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ διά τόΰ άρθρου ί6 τής Συμβάσεως προνοείται δτιθά επιτρέ
πεται είς μίαν Κυβέρνησιν έκ μέρους της οποίας δέν υπεγράφη ή Σύμ
βασις δπως προσχώρηση είς αυτήν καθ" οΐόνδήποτε χράνον άφ* δτου 
ετέθη έν Ισχύϊ ή Σύμβασις, των προσχωρήσεων πραγματοποιούμενων 
δι* έγγραφων κοινοποιήσεων απευθυνόμενων προς τήν Κυβέρνησιν τής 
'Ελβετικής "Ομοσπονδίας

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ή Κυβέρνησις τής Δημοκρατίας διά τής υπ" αριθμόν 3669 
αποφάσεως του "Υπουργικού Συμβουλίου (έν τω τταρόντι Νόμω αναφε
ρομένης ώς «ή άπόφασις τοΟ 'Υπουργικού Συμβουλίου») άπέφάσισεν 
δπως προσχώρηση είς τήν Σύμβασιν καΐ εξουσιοδότησε τόν Ύπουργόν 
'Εξωτερικών δπως διαβίβαση είς τήν Κυβέρνησιν τής 'Ελβετικής "Ομο
σπονδίας κοινοποίησι,ν περί τής τοιαύτης προσχωρήσεως* 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ό "Υπουργός 'Εξωτερικών διά τής τοιαύτης έγγραφου κοι
νοποιήσεως του (έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένης ώς «ή έγγραφος 
κοινοποίησις») προς τήν Κυβέρνησιν τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας 
ημερομηνίας 9ης 'Ιουλίου 1965, έκοινοποίησε τήν προσχώρησιν τής Δημο
κρατίας είς τήν Σύμβασιν: 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί τής Συμβά Συνοπτικός 
σεως έπί της Προστασίας τής Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Κυρωτικός) τίτλος. 
Νόμος τοϋ 1965. 
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2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν,άλλως προκύπτη έκ του κειμένου

«Δημοκρατία» σημαίνει την Δημοκρατίαν της Κύπρου· 
«Σύμβασις» σημαίνει τήν Διεθνή Σύμβασιν έπί της Προστασίας της 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ήτις έγένετο έν Παρισίοις τήν 20ήν Μαρτίου 
1883, άναθεωρηθεΐσα έν Βρυξέλλαις τήν Ι4ην Δεκεμβρίου 1900, έν 
Ούασιγκτώνι τήν 2αν Ιουνίου 1911, έν Χάγη τήν 6ηγ Νοεμβρίου 1925, 
έν Λονδίνω τήν 2αν 'Ιουνίου 1934, καΐ έν τέλει έν Λισσαβώνι τήν 31 ην 
'Οκτωβρίου 1958. 

3. Ή Σύμβασις, το κείμενοντής οποίας περιλαμβάνεται εις το κάτωθι 
Παράρτημα καΐ είς τήν οποίαν ή Δημοκρατία κατόπιν της αποφάσεως 
του "Υπουργικού Συμβουλίου προσεχώρησε δι* έγγραφου κοινοποιή
σεως συμφώνως προς τήν παράγραφον (2) του άρθρου 169 τοΰ Συντάγ
ματος, έπικυροϋται συμφώνως τη προαναφερθείση παραγράφω. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
("Αρθρον 3.) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. 

"Αρθρον Ι. 
Ι. ΑΙ Χώραι, έφ" ών εφαρμόζεται ή παρούσα Συμβασις συνιστώσιν "Ενωσιν 

προς προστασίαν τής Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 
2. Ή προστασία της βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έχει ως άντικείμενον τα διπλώ

ματα ευρεσιτεχνίας, τά υποδείγματα χρησιμότητος, τά σχέδια καΐ βιομηχανικά 
υποδείγματα, τά εμπορικά και βιομηχανικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, τήν έμπορι
κήν έπωνυμίαν καΐ τάς ενδείξεις προελεύσεως ή τόπωνυμικάς τοιαύτας, ώς επίσης 
καΐ τήν καταστολήν τρΟ αθεμίτου ανταγωνισμού. 

3. Ή βιομηχανική Ιδιοκτησία νοείται έν τη ευρύτατη έννοία της και ε"χει έφαρμο
γήν, οΰ μόνον επί τής βιομηχανίας καΐ τοΰ εμπορίου κατά κυριολεξίαν, άλλ" επίσης 
καΐ έπί του πεδίου τών γεωργικών καΐ εξορυκτικών βιομηχανιών, καΐ έπί δλων τών 
κατειργασμένων ή φυσικών προϊόντων, ώς οΐνων, σπόρων, φύλλων καπνού, όπω
ρών, κτηνών, ορυκτών, μεταλλικών υδάτων, ζύθων, ανθέων καΐ αλεύρων. 

4. Μεταξύ τών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας περιλαμβάνονται τά διάφορα είδη 
βιομηχανικών διπλωμάτων, δτινα είσί παραδεδεγμένα ύπό τών νομοθεσιών τών 
Χωρών τής 'Ενώσεως, ώς διπλώματα είσαγωγής, διπλώματα τελειοποιήσεως, 
διπλώματα καΐ αποδεικτικά προσθήκης, κ.λ.π. 

. "Αρθρον 2. 
Ι. Οί υπήκοοι εκάστης τών Χωρών τής "Ενώσεως θά άπολαύωσιν έν πάσαις τάΐς 

λοιπαΐς Χώραις τής "Ενώσεως είς δ,τι άφορα τήν προστασίαν τής βιομηχανικής ίδιοκτη 
σίας, τών πλεονεκτημάτων εκείνων, ατινα οί σχετικοί νόμοι άναγνωρίζουσιν έπι τοΰ 
παρόντος ή θέλουσιν αναγνωρίσει μεταγενεστέρως είς τους ημεδαπούς, μή θιγομένων 
τών δικαιωμάτων τών ειδικώς προβλεπομένων ύπό τής παρούσης Συ μβάσεως. Κατά 
συνέπειαν θά τυγχάνωσι της αυτής προστασίας, οϊας καΐ ούτοι καΐ τής αυτής νο
μίμου συνδρομής κατά πάσης προσβολής τών δικαιωμάτων των, ύπό τήν έπιφύλαξιν 
τής εκπληρώσεως τών είς τους ημεδαπούς επιβαλλομένων δρων καί διατυπώσεων. 

2. Ουδεμία υποχρέωσις κατοικίας (domicile) ή εγκαταστάσεως έν τη Χώρα 
δπου ζητείται ή προστασία, δύναται νά έπιβληθή είς τους υπηκόους τής "Ενώσεως 
διά τήν άπόλαυσιν οιουδήποτε δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

3. Ρητώς επιφυλάσσονται αί διατάξεις τής νομοθεσίας έκαστης Χώρας τής 'Ενώ
σεως έν σχέσει πρδς τήν δικαστική ν καί διοικητική ν διαδικασίαν καί τήν αρμοδιό
τητα, ώς επίσης τήν έκλογήν κατοικίας (domicile) ή τόν διορισμόν πληρεξουσίου, 
οΐτινες απαιτούνται υπό τών περί βιομηχανικής Ιδιοκτησίας νόμων. 

'Ερμηνεία. 

ΚΟρωσις της 
Συμβάσεως, 
Παράρτημα. 
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"Αρθρον 3. 
Έξομοιούνται προς τους υπηκόους των Χωρών της Ενώσεως ol υπήκοοι τών 

Χωρών τών μη προσχωρησασών εις την "Ενωσιν οΐτινες κατοικοΰσιν (domiciled) ή 
έχουσι πραγματικός και σοβαράς έμπορικάς ή βιομηχανικός εγκαταστάσεις επί 
τοϋ εδάφους μιας τών Χωρών της 'Ενώσεως. 

"Αρθρον 4. 
Α.— Ι. Ό κανονικώς ένεργήσας τήν κατάθεσιν αιτήσεως διπλώματος ευρεσι

r τεχνίας, υποδείγματος χρησιμότητος, βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος, 
βιομηχανικού ή εμπορικού σήματος είς μίαν τών Χωρών της "Ενώσεως ή ό δικαιο
δόχος αυτού, θα άπολαύη προς ένέργειαν της καταθέσεως εις τάς δλλας Χώρας τοΰ 
δικαιώματος προτεραιότητος κατά τήν διάρκειαν τών κατωτέρω καθοριζομένων 
προθεσμιών. 

2. 'Αναγνωρίζεται ώς δημιουργούσα δικαίωμα προτεραιότητος πάσα κατά
♦ θεσις ισχύουσα ώς κανονική εθνική τοιαύτη, συμφώνως προς τον έσωτερικόν νόμον 

εκάστης τών Χωρών της Ενώσεως ή προς τάς διμερείς ή πολυμερείς Συμβάσεις, 
τάς συναφθείσας μεταξύ Χωρών της Ενώσεως. 

3. Κατάθεσις ισχύουσα ώς κανονική εθνική τοιαύτη σημαίνει οιανδήποτε κατά
£■ θεσιν εφ' δσον αποδεικνύεται επαρκώς ή ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως 

εν τη ενδιαφερόμενη Χώρα, ανεξαρτήτως τοΰ αποτελέσματος της αιτήσεως. 
Β.—Κατά συνέπειαν ή μεταγενεστέρως ένεργηθεΐσα κατάθεσις είς μίαν τών λοι

πών Χωρών της Ενώσεως, πρό της εκπνοής τών προθεσμιών τούτων δέν δύναται 
νά άκυρωθή ένεκα γεγονότων λαβόντων χώραν εν τω μεταξύ, ήτοι ίδια ένεκα άλλης 
καταθέσεως, ένεκα δημοσιεύσεως της εφευρέσεως ή εκμεταλλεύσεως της, ένεκα 
προσφοράς προς πώλησιν αντιγράφων τοΰ σχεδίου ή τοΰ υποδείγματος, ένεκα της 
χρήσεως τοΰ σήματος, τών γεγονότων τούτων μή δυναμένων νά δημιουργήσωσι 
δικαίωμα υπέρ τρίτων οϋτε προσωπικήν τίνα διακατοχήν. Τά υπό τρίτων κτηθέντα 
δικαιώματα πρό της ημέρας της πρώτης αιτήσεως, ήτις χρησιμεύει ώς βάσις τοΰ 

~*'~ δικαιώματος προτεραιότητος, διατηρούνται συμφώνως τη εσωτερική νομοθεσία 
εκάστης Χώρας τής 'Ενώσεως. 

Γ.— Ι. Αί προμνησθεϊσαι προθεσμίαι προτεραιότητος, έσονται δώδεκα μήνες 
δια τά διπλώματα ευρεσιτεχνίας καί τά υποδείγματα χρησιμότητος καΐ Εξ μήνες 
διά τά βιομηχανικά σχέδια καί υποδείγματα καί διά τά βιομηχανικά καί εμπορικά 

β: σήματα. 
2. Αϊ ανωτέρω προθεσμίαι άρχονται άπό τής χρονολογίας καταθέσεως της πρώ

της αιτήσεως. Ή ημέρα τής καταθέσεως δέν υπολογίζεται είς τήν προθεσμίαν. 
3. Έάν ή τελευταία ημέρα τής προθεσμίας τυγχάνη επίσημος αργία ή ήμερα 

καθ' ην το Γραφεΐον δέν είναι άνοικτόν προς κατάθεσιν αιτήσεων είς τήν Χώραν 
ένθα ζητείται ή προστασία, ή προθεσμία παρατείνεται μέχρι τής επομένης εργασίμου 
ημέρας. 

** 4. Μεταγενέστερα αίτησις έπί τώ αύτώ θέματι ώς καί προγενεστέρως διενεργη
θείσα τοιαύτη κατατεθείσα είς τήν αυτήν Χώραν τής 'Ενώσεως λογίζεται ώς πρώτη 
αίτησις εν τη έννοια τής παραγράφου (2), ή ημερομηνία καταθέσεως τής οποίας θά 
είναι καί το χρονικόν ση μείον ενάρξεως τής προθεσμίας προτεραιότητος, έφ* δσόν 

<<■' κατά τον χρόνον καταθέσεως τής μεταγενέστερος αιτήσεως ή προηγουμένη τοιαύτη 
είχε άνακληθή, έγκαταλειφθή ή άπορριφθή χωρίς νά είναι ανοικτή προς δημοσία ν 
έπιθεώρησιν, καί χωρίς νά καταλείπη οιαδήποτε εκκρεμή δικαιώματα, καί έφ* δσον 
δέν είχε χρησιμεύσει ώς βάσις προς διεκδίκησιν δικαιώματος προτεραιότητος, Ή 
προηγουμένη αίτησις δέν δύναται μετά ταΰτα νά χρησιμεύση ώς βάσις προς διεκ
δίκησιν δικαιώματος προτεραιότητος. 

Δ.— Ι. Πάς θέλων νά έπωφεληθή τής προτεραιότητος προγενεστέρας κατα
ψ θέσεως, υποχρεούται νά κατάθεση δήλωσιν έμφαίνουσαν τήν χρονολογίαν καί 

Χώραν τής τοιαύτης καταθέσεως. 'Εκάστη Χώρα θά όρίση πότε το βραδύτερον 
δύναται νά κατατεθή ή τοιαύτη οήλωσις. 

* 



680 

2. Τά στοιχεία ταύτα θά μνημονεύωνται είς τά δημοσιεύματα της αρμοδίας 
'Αρχής, Ιδίως ώς προς τά διπλώματα και τάς σχετικάς περιγραφάς αυτών. 

3. Αί Χώραι της Ενώσεως δύνανται νά άπαιτώσι παρά τοΰ υποβάλλοντος δήλω
σιν προτεραιότητος την προσαγωγήν αντιγράφου της προγενεστέρως υποβληθείσης 
αιτήσεως (περιγραφή, σχέδια, κ.λ.π.). Το άντίγραφον κεκυρωμένον παρά τής 
αρμοδίας "Αρχής είς ήν είχε ύποβληθή ή δήλωσις θά άπαλλάσσηται πάσης επικυ
ρώσεως καΐ θά δύναται έν πάση περιπτώσει νά κατατεθή ατελώς εντός τριών μηνών 
από τής υποβολής τής μεταγενέστερος αιτήσεως. Δύναται νά άπαιτηθή δπως το 
άντίγραφον συνοδεύηται ύπό πιστοποιητικού τής 'Αρχής ταύτης περί τής χρονολο
γίας τής υποβολής τής δηλώσεως καΐ ύπό μεταφράσεως. 

4. "Έτεροι διατυπώσεις δέν δύνανται νά άπαιτηθώσι διά την δήλωσιν προτεραιό
τητος κατά τον χρόνον τής υποβολής τής αΐτήσεως. 'Εκάστη Χώρα τής 'Ενώσεως 
θέλει καθορίσει τάς συνεπείας τής παραλείψεως τών ύπό τοΟ παρόντος άρθρου 
προβλεπομένων διατυπώσεων ύπό τον ορον δτι, αϊ συνέπειαι αύται δέν δύνανται 
νά βαίνωσι πέραν της άπωλείας του δικαιώματος προτεραιότητος. 

5. "Ετερα δικαιολογητικά δύνανται νά ζητηθώσι μεταγενεστέρως. Πάς δστις 
επωφελείται τής προτεραιότητος προηγουμένως κατατεθείσης αιτήσεως υπο
χρεούται νά καθορίση τόν αριθμόν τής αΐτήσεως ταύτης, δστις και δημοσιεύεται 
ύπό τους έν παραγράφω 2 προνόου μένους δρους. 

Ε.—Ι. Έν περιπτώσει καταθέσεως εις τίνα Χώραν σχεδίου ή βιομηχανικού 
υποδείγματος, ενεργούμενης δυνάμει δικαιώματος προτεραιότητος, βασιζόμενου 
επί τής καταθέσεως υποδείγματος χρησιμότητος ή προθεσμία προτεραιότητος 
έσεται μόνον ή διά τά σχέδια ή βιομηχανικά υποδείγματα οριζόμενη τοιαύτη. 

2. Επιτρέπεται προς τούτοις ή κατάθεσις εις τίνα Χώραν υποδείγματος χρησι
μότητος δυνάμει δικαιώματος προτεραιότητος .βασιζόμενου επί καταθέσεως αιτή
σεως περί διπλώματος ευρεσιτεχνίας και τανάπαλιν. 

ΣΤ.—Ουδεμία Χώρα τής Ενώσεως δύναται νά άρνηθή προτεραιότητα ή αΐτησιν 
απονομής διπλώματος ευρεσιτεχνίας έπι τω λόγω δτι ό αϊτών διεκδικεί πολλαπλός 
προτεραιότητας, καί έάν ετι προέρχωνται εκ διαφόρων Χωρών, ή έπι τω λόγω δτι 
αίτησις διεκδικούσα μίαν ή πλείονας προτεραιότητας περιέχει εν ή πλείονα στοιχεία 
άτινα δέν περιελαμβάνοντο εϊς την άρχικήν αΐτησιν ή τάς αίτήσεις ών διεκδικείται ή 
προτεραιότης, υπό τόν δρον δτι είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις υφίσταται ένότης 
τής εφευρέσεως έν τη έννοια τοΟ νόμου τής χώρας ταύτης. 

Άναφορικώς προς τά στοιχεία ατινα δέν περιλαμβάνονται είς τήν άρχικήν αΐτη
σιν ή αίτήσεις ών διεκδικείται ή προτεραιότης, ή κατάθεσις τής τελευταίας αιτήσεως 
δημιουργεί δικαίωμα προτεραιότητος ύπό τους συνήθεις δρους. 

Ζ.— Ι. Έάν εκ τοΰ έλεγχου διαπιστωθή δτι μία αίτησις διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
είναι σύνθετος, ό αϊτών δύναται νά διαίρεση τήν αΐτησιν εϊς ώρισμένον αριθμόν 
τμηματικών αιτήσεων, διατηρών ώς χρονολογίαν εκάστης, τήν χρονολογίαν τής 
αρχικής αιτήσεως, καί τό πλεονέκτημα του δικαιώματος προτεραιότητος έάν 
ύπάρχη. 

2. Ό αϊτών δύναται ωσαύτως, ιδία αύτοΟ πρωτοβουλία, νά διαίρεση τήν αΐτη
σιν διπλώματος ευρεσιτεχνίας, διατηρών ώς χρονολογίαν εκάστης τμηματικής 
αιτήσεως τήν χρονολογίαν τής αρχικής αιτήσεως και τό πλεονέκτημα του δικαιώμα
τος τής προτεραιότητος έάν ύπάρχη. 'Εκάστη Χώρα τής Ενώσεως κέκτηται τό 
δικαίωμα δπως καθορίζη τους δρους ύφ* ους επιτρέπεται τοιαύτη διαίρεσις. 

Η.—Ή προτεραιότης δέν δύναται νά άπορριφθή διά τόν λόγον δτι ώρισμένα 
στοιχεία τής εφευρέσεως διά τά όποια διεκδικείται ή προτεραιότης δέν εμφαίνονται 
μεταξύ των διατυπουμένων διεκδικήσεων έν τη αιτήσει εις τήν Χώραν προελεύ
σεως, εφ* δσον έκ τοΰ συνόλου τών δικαιολογητικών εγγράφων τής αιτήσεως 
προκύπτουσι κατά τρόπον σαφή τά εϊρημένα στοιχεία. 

"Αρθρον 4 δίς. 
Ι. Τά έΐς τάς διαφόρους Χώρας τής "Ενώσεως αιτηθέντα διπλώματα ευρεσιτεχ

νίας, παρ* υπηκόων τής Ενώσεως εΐναι ανεξάρτητα τών διπλωμάτων τών άπονεμη
θέντων διά τήν αυτήν έφεύρεσιν έϊς τάς λοιπάς Χώρας, προσχωρησάσας ή μή εις 
τήν "Ενωσιν. 
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2. Ή διάταξις αϋτη δέον νά νοηθή κατά τρόπον απόλυτον, έν τη έννοια Ιδίως, δτι 
διπλώματα αιτηθέντα διαρκούσης της προθεσμίας της προτεραιότητος, είσΐν ανε
ξάρτητα, τόσον ώς προς τους λόγους άκυρότητος και εκπτώσεως, δσον καΐ ώς 
προς τήν κανονικήν διάρκειαν. 

3. 'Εφαρμόζεται έπί πάντων των διπλωμάτων των υφισταμένων κατά την £ναρ
ξιν της ισχύος της. 

4. Τό αυτό ισχύει έν περιπτώσει προσχωρήσεως νέων Χωρών, διά τά κατά τόν 
χρόνον της προσχωρήσεως εκατέρωθεν υφιστάμενα διπλώματα. 

5. Διπλώματα άπονεμηθέντα μετά του ευεργετήματος της προτεραιότητος θά 
άπολαύωσιν είς τάς διαφόρους Χώρας της "Ενώσεως διαρκείας ίσης προς έκείνην 
ής θά έτύγχανον, εάν έζητοΟντο ή παρεχωροΟντο δνευ του ευεργετήματος της προ
τεραιότητος. 

"Αρθρον 4 τρίς. 
Ό εφευρέτης έχει τό δικαίωμα νά μνημονεύηται ώς τοιούτος επί του διπλώματος. 

"Αρθρον 4 τετράκις. 
Ή αίτησις παραχωρήσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας δέν απορρίπτεται ουδέ 

τό δίπλωμα άκυροϋται έπί τω λόγω δτι ή πώλησις των προστατευομένων υπό τοΰ 
διπλώματος προϊόντων, ή προϊόντων λαμβανομένων διά της προστατευόμενης υπό 
του διπλώματος μεθόδου, υπόκειται είς περιορισμούς επιβαλλόμενους υπό της εσω
τερικής νομοθεσίας. 

"Αρθρον 5. 
Α.—Ι. Ή παρά του διπλωματούχου εισαγωγή είς τήν Χώραν, παρ* ής παρεχω

ρήθη τό δίπλωμα, αντικειμένων παραχθέντων εν τινι των Χωρών της Ενώσεως δέν 
φέρει τήν έκπτωσιν. 

2. 'Εκάστη των Χωρών της Ενώσεως θά εχη τήν ευχέρειαν νά λαμβάνη νομο
θετικά μέτρα προνοϋντα τήν παραχώρησιν υποχρεωτικών άδειων προς πρόληψιν 
καταχρήσεων, δυναμένων νά λάβωσι χώραν έκ της ασκήσεως τοΰ αποκλειστικού 
δικαιώματος τοΰ άπονεμηθέντος διά τοΰ διπλώματος, ώς έπι παραδείγματι, λόγω 
μή εκμεταλλεύσεως. 

3. Δέν θά προβλέπεται έκπτωσις του διπλώματος είμή ε!ς περιπτώσεις κατά τάς 
οποίας ή χορήγησις υποχρεωτικών άδειων δέν θά έπήρκει διά τήν πρόληψιν των 
καταχρήσεων τούτων. Ουδεμία σ.γωγή έπί ακυρώσει ή έκπτώσει τοΰ διπλώματος 
δύναται νά έγερθή προ της παρόδου διετίας υπολογιζόμενης άπό της παραχωρή
σεως της πρώτης υποχρεωτικής αδείας. 

4. Ή παραχώρησις υποχρεωτικής αδείας δι* ελλειψιν εκμεταλλεύσεως ή ανε
παρκή έκμετάλλευσιν δέν δύναται νά ζητηθη πρό της παρελεύσεως περιόδου τεσ
σάρων ετών υπολογιζόμενης άπό τής καταθέσεως της αιτήσεως απονομής διπλώ
ματος ευρεσιτεχνίας ή περιόδου τριών ετών υπολογιζόμενης άπό της παραχωρή
σεως του διπλώματος οιαδήποτε των περιόδων τούτων ήθελε λήξει τελευταία ή 
τοιαύτη αίτησις απορρίπτεται έάν ό διπλωματούχος δικαιολόγηση τήν άπραξίαν 
αυτού επικαλούμενος εύλογους αιτίας. Ή τοιαύτη υποχρεωτική άδεια δέν είναι 
αποκλειστική ούτε μεταβιβάσιμος, ακόμη καΐ ύπό τύπον παραχωρήσεως περαιτέρω 
αδείας (sublicence) έκτος μετά τοΰ χρησιμοποιούντος τήν τοιαύτην άδειαν μέρους 
τής επιχειρήσεως ή εμπορικής εύνοιας. 

5. Αί προηγούμενοι διατάξεις εφαρμόζονται, ύπό τήν έπιφύλαξιν των αναγκαίων 
τροποποιήσεων και είς τά υποδείγματα χρησιμότητος. 

Β.—Ή προστασία τών σχεδιασμάτων και βιομηχανικών υποδειγμάτων έν ουδε
μία περιπτώσει υπόκειται είς έ'κπτωσίν τίνα, εϊτε δι' ελλειψιν εκμεταλλεύσεως, εϊτε 
λόγω εισαγωγής αντικειμένων ομοίων προς τά προστατευόμενα τοιαύτα. 

Γ.—Ι. 'Εάν εϊς τίνα Χώραν ή χρήσις του καταχωρηθέντος σήματος είναι υπο
χρεωτική, ή καταχώρησις δέν δύναται νά άκυρωθή πρό της παρόδου ευλόγου προ
θεσμίας και έφ' δσον ό ενδιαφερόμενος δέν δικαιολογώ τήν άπραξίαν του. 
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2. Ή χρήσις εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος παρά του δικαιούχου αύτοϋ, 
ύπό τύπον διαφέροντα κατά τίνα στοιχεία, μή άλλοιοΟντα τον διακριτικόν χαρακτήρα 
του σήματος, ΰφ" οΐαν μορφήν κατεχωρήθη είς μίαν των Χωρών τής 'Ενώσεως, 
δέν επάγεται το άνίσχυρον τής καταχωρήσεως, ούτε μειώνει τήν προστασίαν, ής 
τμγχάνει τό σήμα. 

3. Ή ταυτόχρονος χρήσις τοϋ αύτοΟ σήματος επί των αυτών ή παρομοίων προϊ
όντων ύπό βιομηχανικών ή εμπορικών επιχειρήσεων θεωρουμένων ώς σ.υνδι
καιούχων τοΟ σήματος, κατά τάς διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας τής Χώρας, 
έν ή ζητείται ή προστασία δέν εμποδίζει τήν καταχώρησιν, οϋτε οπωσδήποτε μει
ώνει την προστασίαν, ήτις παρέχεται είς τό μνησθέν σήμα, είς οιανδήποτε τών 
Χωρών τής 'Ενώσεως, εφ' δσον ή ρηθείσα χρήσις δέν θά εΐχεν ώς συνέπειαν τήν 
παραπλάνησιν τοΰ κοινού καΐ δέν θά ήτο αντίθετος προς τό δημόσιον συμφέρον. 

Δ.—Ουδεμία ενδειξις ή μνεία, τοΰ διπλώματος, τοΟ υποδείγματος χρησιμότητος, 
τής καταχωρήσεως τού εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος ή τής καταθέσεως τοϋ 
σχεδίου ή βιομηχανικού υποδείγματος θά άπαιτήται επί τοΰ προϊόντος διά τήν άνα
γνώρισιν τοΰ δικαιώματος. 

"Αρθρον 5 δίς. 
Ι. Χαριστική προθεσμία εξ τουλάχιστον μηνών θέλει παρασχεθή διά τήν πλη

ρωμήν τών ττρός διατήρησιν τών δικαιωμάτων βιομηχανικής Ιδιοκτησίας προβλε
πομένων τελών διά τής καταβολής προσθέτου τέλους, έάν ή εσωτερική νομοθεσία 
άπαιτή τούτο. 

2. ΑΙ Χώραι τής 'Ενώσεως κέκτηνται τό δικαίωμα δπως προβλέψωσι τήν άπο
•κατάστασιν διπλωμάτων ατινα υπέστησαν έκπτωσιν συνεπεία μή πληρωμής τελών. 

"Αρθρον 5 τρίς. 
Etc έκάστην τών Χωρών τής 'Ενώσεως δέν θέλουσι θεωρηθή ώς θίγοντα τά 

δικαιώματα τοΰ διπλωματούχου : 
Ι. Ή χρησιμοποίησις επί πλοίων τών δλλων χωρών τής 'Ενώσεως, μέσων απο

τελούντων τό άντικείμενον του διπλώιιατός του, έπί τοΰ σώματος τοΰ πλοίου, τών 
μηχανών, άρμενων, συσκευών και ετέρων εξαρτημάτων, δταν τά πλοΐά ταύτα 
ήθελον εισέλθει προσωρινώς ή τυχαίως είς τά ύδατα τής Χώρας, υπό τήν προϋπό
θεσιν δτι τά μέσα ταύτα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς διά τάς άνάγκας τοΰ 
πλοίου. 

2. Ή χρησιμοποίησις τών μέσων, τών αποτελούντων τό άντικείμενον τοΰ δι
πλώματος εν τή κατασκευή καΐ λειτουργία τών εναέριων και χερσαίων μέσων συγ
κοινωνίας, τών δλλων Χωρών τής 'Ενώσεως ή τών εξαρτημάτων αυτών, δταν 
ταΟτα ήθελον είσέλθει προσωρινώς ή τυχαίως έν τή Χώρα ταύτη. 

"Αρθρον 5 τετράκις. 
"Οσάκις προϊόν είσάγηται εϊς τίνα τών Χωρών τής 'Ενώσεως ένθα υφίσταται 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προοτατεΰον μέθοδον κατασκευής τοΰ είρημένου προϊόντος 
ό διπλωματούχος κέκτηται άναφορικώς προς τό είσαγόμένον προϊόν, άπαντα τά 
δικαιώματα ατινα αναγνωρίζονται είς αυτόν υπό τής εσωτερικής νομοθεσίας τής 
χώρας τή ς εισαγωγής βάσει τοΰ προς προστασίαν τής μεθόδου άπονεμηθέντος 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας άναφορικώς προς προϊόντα κατασκευαζόμενα έν τή 
Χώρα ταύτη. 

"Αρθρον 5 πεντάκις. 
Τά σχέδια καΐ βιομηχανικά υποδείγματα τυγχάνουσι προστασίας είς πάσας τάς 

Χώρας τής Ενώσεως. 

"Αρθρον 6. 
Ι. ΟΙ 'δροι καταθέσεως και καταχωρήσεως εμπορικών καί βιομηχανικών ση

μάτων καθορίζονται Οπό τής εσωτερικής νομοθεσίας έκαστης Χώρας τής 'Ενώσεως. 
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2. Προς τούτοις αίτησις καταχωρήσεως εμπορικού και βιομηχανικού σήματος 
ΰπό υπηκόου Χώρας τινός της 'Ενώσεως εις οιανδήποτε έτέραν των Χωρών της 
'Ενώσεως δέν απορρίπτεται ουδέ ή καταχώρησις άκυροΰται δια τον λόγον δτι δεν 
έγένετο κατάθεσις, καταχώρησις ή άνανέωσις έν τη Χώρα της προελεύσεως. 

3. Σήμα προσηκόντως καταχωρηθέν εις τίνα Χώραν της 'Ενώσεως θέλει θεωρηθή 
άνεξάρτητον σημάτων καταχωρηθέντων είς τάς ετέρας Χώρας της 'Ενώσεως, περι
λαμβανομένης και της Χώρας προελεύσεως. 

"Αρθρον 6 δίς. 
Ι. Αϊ Χώραι της 'Ενώσεως υποχρεούνται δπως άπορρίψωσιν ή άκυρώσωσι, την 

καταχώρησιν ή άπαγορεύσωσιν τήν χρήσιν, εϊτε αυτεπαγγέλτως, εφ* δσον ή εσωτε
ρική νομοθεσία της Χώρας επιτρέπει τούτο, είτε τη αιτήσει τοΰ ενδιαφερομένου, 
εμπορικού καΐ βιομηχανικού σήματος, δπερ αποτελεί άναπαράστασιν, άπομίμησιν ή 
μετάφρασιν, δυναμένας νά δημιουργήσωσι σύγχυσιν σήματος, δπερ ή αρμοδία 
'Αρχή της Χώρας καταχωρήσεως ή χρήσεως ήθελε κρίνει, δτι τυγχάνει παγκοίνως 
γνωστόν έν αύτη, ώς ανήκον ήδη είς πρόσωπον δυνάμενον νά έπικαλεσθή τήνπα
ροΰσαν Σύμβασιν και χρησιμοποιούμενον διά τά αυτά ή παρόμοια προϊόντα. Το 
αυτό Ισχύει καΐ δταν το ουσιώδες μέρος τοΰ σήματος άποτελή άναπαράστασιν ενός 
τοιούτου παγκοίνως γνωστού σήματος, ή άπομίμησιν, δυναμένην νά δημιουργήση 
σύγχυσιν μετά τούτου. 

2. Προθεσμία πέντε τουλάχιστον ετών άπό της ημερομηνίας τής καταχωρήσεως 
δέον νά παρασχεθή διά τήν διαγραφήν τοιούτων σημάτων. ΑΊ Χώραι της 'Ενώσεως 
κέκτηνται το δικαίωμα δπως καθορίζωσι τήν προθεσμίαν εντός της οποίας δύναται 
νά ζητηθή ή άπαγόρευσις χρήσεως σήματος τίνος. 

3. Ουδεμία προθεσμία θέλει ταχθή προκειμένου περί διαγραφής ή απαγορεύ
σεως χρήσεως σημάτων κατατεθέντων ή χρησιμοποιουμένων κακή τη πίστει. 

"Αρθρον 6 τρίς. 
Γ.—(α) Αϊ Χώραι τής Ενώσεως συμφωνοΰσιν, δπως άπορρίπτωσιν ή άκυρώσι 

τήν καταχώρησιν καΐ άπαγορεύωσι, διά καταλλήλων μέτρων, τήν χρήσιν, άνευ 
αδείας των αρμοδίων 'Αρχών, είτε ώς σημάτων εμπορικών ή βιομηχανικών εϊτε 
ώς στοιχείων των σημάτων τούτων, τών θυρεών, σημαιών καΐ λοιπών Κρατικών 
εμβλημάτων, τών ανηκόντων είς μίαν τών Χωρών τής Ενώσεως, σημείων και επιση
μάτων έλεγχου και γνησιότητος, χρησιμοποιουμένων παρ* αυτών, ώς και πάσαν 
άπομίμησιν άπό απόψεως εραλδικής. 

(β) ΑΊ διατάξεις τής υποπαραγράφου (α) τής παρούσης παραγράφου τυγχάνου
σιν εφαρμογής κατ' ίσον λόγον επί θυρεών, σημαιών καΐ λοιπών εμβλημάτων συν
τετμημένων λέξεων ή τίτλων διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών μέλη τών οποίων 
είναι μία ή πλείονες Χώραι τής 'Ενώσεως, εξαιρουμένων τών θυρεών, σημαιών και 
ετέρων εμβλημάτων, συντετμημένων λέξεων ή τίτλων αποτελούντων ήδη αντικεί
μενο ν υφισταμένων διεθνών συμβάσεων αΐτινες άποσκοποΰσιν είς τήν προστα
σίαν τούτων. 

(γ) Ουδεμία Χώρα τής "Ενώσεως υποχρεούται νά έφαρμόση τάς διατάξεις τής 
υποπαραγράφου (β) της παρούσης παραγράφου επί ζημία τών δικαιούχων δικαιω
μάτων κτηθέντων καλή τη πίστει πρίν ή η παρούσα Σύμβασις τεθή έν ίσχύϊ έν τη 
Χώρα ταύτη. Αί Χώραι τής 'Ενώσεως δέν υποχρεούνται νά έφαρμόσωσι τάς είρη
μένας διατάξεις οσάκις ή χρήσις ή καταχώρησις είς ην αναφέρεται ή παράγραφος (α) 
δέν είναι τοιαύτης φύσεως ώστε νά ένθυμίζη είς τό κοινόν δτι υφίσταται σχέσις τις 
μεταξύ τών ενδιαφερομένων οργανισμών καΐ τών σημαιών, εμβλημάτων, συντετμη
μένων λέξεων ή τίτλων, ή οσάκις ή τοιαύτη χρήσις ή καταχώρησις προφανώς δέν 
είναι τοιαύτης φύσεως ώστε νά άγάγη τό κοινόν είς πλάνην περί τήν ϋπαρξιν σχέ
σεως τίνος μεταξύ τοΰ χρησιμοποιούντος καί τοΰ οργανισμού. 

2. Ή άπαγόρευσις τών σημείων καί επισημάτων έλεγχου και γνησιότητος θά 
έφαρμόζηται μόνον, είς ας περιπτώσεις τά σήματα, τά περιέχοντα ταύτα, διακρί
νουσιν ή χρησιμοποιούνται είς εμπορεύματα τοΰ αύτοΰ ή παρομοίου είδους. 
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3.—(α) Διά τήν έφαρμογήν των διατάξεων τούτων, αϊ Χώραι της 'Ενώσεως 
συμφωνοϋσιν, όπως κοινοττοιήσωσιν αμοιβαίως μέσω τοϋ Διεθνούς Γραφείου, 
κατάλογον των Κρατικών εμβλημάτων, σημείων καΐ επισημάτων έλεγχου και γνη
σιότητος, τά όποΐά επιθυμούν η* θά έπεθύμουν να θέσωσιν απολύτως ή ύπό ώρισμέ
νους δρους, ύπό τήν προστασίαν τοϋ παρόντος άρθρου, ώς και πάσαν μεταγενεστέ
ραν τροποποίησιν τοϋ καταλόγου τούτου. 'Εκάστη Χώρα της 'Ενώσεως θά θέση 
εγκαίρως είς τήν διάθεσιν τοϋ κοινοϋ τους κοινοποιηθέντος καταλόγους. 

'Οπωσδήποτε ή τοιαύτη κοινοποίησις δεν είναι υποχρεωτική καθ' δσον άφορα 
είς Κρατικάς σημαίας. 

(β) ΑΊ διατάξεις της παραγράφου (Ι) (β) τοϋ παρόντος άρθρου τυγχάνουσιν 
εφαρμογής μόνον επί θυρεών, σημαιών και ετέρων εμβλημάτων, συντετμημένων 
λέξεων ή τίτλων διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών τους οποίους ο! οργανισμοί 
ούτοι ήθελον κοινοποιήσει είς τάς Χώρας της 'Ενώσεως μέσω τοϋ Διεθνοϋς Γραφείου

4. 'Εκάστη Χώρα της 'Ενώσεως δύναται, εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών άπό 
της λήψεως της κοινοποιήσεως, νά διαβίβαση μέσω τοϋ Διεθνούς Γραφείου είς τήν 
ενδιαφερόμενη ν Χώραν ή διεθνή διακυβερνητικόν όργανισμόν τάς τυχόν παρατη
ρήσεις της. 

5. Διά τάς Κρατικάς σημαίας, τά εν τη παραγράφω Ι προβλεπόμενα μέτρα θέ
λουσιν έφαρμοσθή μόνον επί τών μετά τήν 6ην Νοεμβρίου 1925 κατακεχωρημένων 
σημάτων. 

6. Διά τά Κρατικά εμβλήματα πλην τών σημαιών, ώς και διά τά σημεία και επι
σήματα τών Χωρών της 'Ενώσεως, και διά τους θυρεούς, σημαίας και έτερα εμ
βλήματα, συντετμημένος λέξεις ή τίτλους διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών, 
αί διατάξεις αύται θά εχωσιν έφαρμογήν μόνον επί τών σημάτων τών καταχωρη
θέντων δυο μήνας μετά τήν λήψιν της ύπό της παραγράφου 3 προβλεπομένης κοι
νοποιήσεως. 

7. Έν περιπτώσει κακής πίστεως, α'ι Χώραι θά εχωσι τήν εύχέρειαν νά προβώσι 
και είς τήν διαγραφήν ακόμη τών σημάτων τών καταχωρηθέντων προ της 6ης Νοεμ
βρίου 1925 και περιεχόντων Κρατικά εμβλήματα, σημεία και επισήματα. 

8. Οί υπήκοοι εκάστης Χώρας, είς οϋς ήθελεν έπιτραπή νά χρησιμοποιώσι 
Κρατικά εμβλήματα, σημεία και επισήματα τών Χωρών των, θά δύνανται νά τά χρη
σιμοποιώσι και αν ακόμη όμοιάζωσι προς τοιαϋτα ετέρας Χώρας. 

9. ΑΊ Χώραι της 'Ενώσεως ύποχρεοΰνται νά άπαγορεύωσι τήν άνευ εξουσιο
δοτήσεως χρήσιν έν τω έμπορίω τών Κρατικών θυρεών τών ετέρων Χωρών της 
'Ενώσεως, οσάκις ή χρήσις αΰτη δύναται νά άγάγη εϊς πλάνην ώς προς τήν προέ
λευσιν τών προϊόντων. 

10. ΑΊ προηγούμενοι διατάξεις δέν κωλύουσι τάς Χώρας νά άπορρίπτωσιν ή 
νά άκυρώσι κατ' έφαρμογήν της παραγράφου 3 τοϋ στοιχείου Β τοϋ άρθρου 6, τά 
σήματα, τά περιέχοντα άνευ αδείας θυρεούς, σημαίας, και έτερα Κρατικά εμβλήματα 
ή σημεία καΐ Δημόσια επισήματα, χρησιμοποιούμενα ύπό μιας τών Χωρών της 
'Ενώσεως, ώς και τά διακριτικά σημεία, τών αναφερομένων έν παραγράφω Ι τοϋ 
παρόντος άρθρου διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών. 

"Αρθρον 6 τετράκις. 
Ι. Όσάκις, συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν Χώρας τινός της 'Ενώσεως, ή 

μεταβίβασις σήματος δέν είναι έγκυρος άνευ συγχρόνου μεταβιβάσεως της επι
χειρήσεως ή του εμπορικού καταστήματος, είς ά ανήκει τό σήμα, άρκεΐ διά τό 
εγκυρον της μεταβιβάσεως δπως μεταβιβασθή είς τον έκδοχέα τό μέρος της 
επιχειρήσεως ή της εμπορικής εύνοιας τό εύρισκόμενον έν τη Χώρα ταύτη μετά 
τοϋ αποκλειστικού δικαιώματος κατασκευής ή πωλήσεως έν αύτη τών προϊόντων 
τών φερόντων τό έκχωρηθέν σήμα. 

2. Ή διάταξις αϋτη δέν επιβάλλει είς τάς Χώρας της 'Ενώσεως τήν ύποχρέωσιν 
νά θεωρήσωσιν ώς ίσχυράν τήν μεταβίβασιν παντός σήματος, ούτινος ή χρήσις 
παρά τοϋ έκδοχέως θά ήδύνατο έν τη πραγματικότητι νά άγάγη είς πλάνην τό κοινόν, 
ιδία δσον άφορα τήν προέλευσιν, τήν φύσιν ή τάς ουσιώδεις ιδιότητας τών προϊ
όντων, είς ά άφορφ τό σήμα. 
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"Αρθρον 6 πεντάκις. 
Α.—Ι. Παν σήμα βιομηχανικόν ή έμπορικόν κανονικώς καταχωρηθέν εις την 

Χώραν προελεύσεως είναι δεκτόν προς κατάθεσιν καΐ θέλει προστατεύεσθαι άπα
* ράλλακτον καΐ εις τάς λοιπάς Χώρας της Ενώσεως, ύπό τάς έν τω παρόντι "Αρθρω 

επιφυλάξεις. Αϊ Χώραι αύται δύνανται νά άπαιτήσωσι, πριν ή προβώσιν εις τήν 
όριστικήν καταχώρησιν, τήν ύποβολήν πιστοποιητικού καταθέσεως είς τήν Χώραν 
προελεύσεως, χορηγουμένου υπό της αρμοδίας Αρχής. Ουδεμία έπικύρωσις 
δύναται νά άπαιτηθή δια το πιστοποιητικόν τούτο. 

2. Χώρα προελεύσεως θεωρείται ή Χώρα τής 'Ενώσεως έν ή ό καταθέτης έχει 
πραγματικήν καΐ σοβαράν βιομηχανικήν ή έμπορικήν έγκατάστασιν και έν ελλείψει 
τοιαύτης εγκαταστάσεως εντός τής 'Ενώσεως, ή Χώρα τής Ενώσεως, έν ή έχει 
τήν κατοικίαν του (domicile) έν ελλείψει δε κατοικίας (domicile) εντός τής 'Ενώ
σεως, ή Χώρα τής ιθαγενείας του, έφ' δσον τυγχάνει υπήκοος Χώρας τινός τής 
'Ενώσεως. 

Β. Δεν δύνανται νά άποροιφθώσιν ή άκυρωθώσιν εμπορικά και βιομηχανικά 
Ψ σήματα δυνάμει τοϋ παρόντος 'Αρθρου ειμή εις τάς ακολούθους περιπτώσεις: 

(Ι) 'Οσάκις είναι τοιαύτης φύσεως ώστε νά προσβάλλωνται δικαιώματα απο
κτηθέντα παρά τρίτων έν τή Χώρα, έν ή ζητείται ή προστασία. 

(2) 'Οσάκις είναι έστερημένα παντός διακριτικού χαρακτήρος ή συνίστανται 
*· αποκλειστικώς έκ σημείων ή ενδείξεων δυναμένων νά χρησιμεύσωσιν είς τό έμπόριον 

προς δήλωσιν του είδους, τής ποιότητος, τής ποσότητος, τοϋ προορισμού, τής 
αξίας, τής προελεύσεως των προϊόντων ή τής εποχής τής παραγωγής, ή οσάκις 
κατέστησαν συνήθη έν τή τρεχούση γλώσση ή ταΐς θεμιταϊς και σταθεραΐς συνή
θειαις τού εμπορίου τής Χώρας, ένθα ζητείται ή προστασία. 

(3) Όσάκις άντιβαίνωσι είς τήν ήθικήν ή τήν δημοσίαν τάξιν, Ιδία εκείνα, ατινα 
είναι φύσεως τοιαύτης, ώστε νά έξαπατώσιν τό κοινόν. 'Εννοείται δτι σήμα τι δέν 
δύναται νά θεωρηθή ώς άντιβαΐνον είς τήν δημοσίαν τάξιν, διά μόνον τον λόγον, 
δτι δέν είναι σύμφωνον προς διάταξίν τίνα τής περί σημάτων νομοθεσίας, έκτος 
τής περιπτώσεως καθ' ην αυτή αϋτη ή διάταξις άφορα τήν δημοσίαν τάξιν. 

r 'Οπωσδήποτε τά ανωτέρω υπόκεινται είς τάς διατάξεις του "Αρθρου 10 δίς. 
Γ.— Ι. "Ινα άποφασισθή έάν σήμα τι δικαιούται προστασίας, δέον νά λαμβά

νωνται ύπ' δψιν άπαντα τά πραγματικά περιστατικά, ίδία δε ή διάρκεια τής χρήσεως 
τοϋ σήματος. 

2. Δέν δύνανται νά άπορριφθώσιν ε'ις τάς λοιπάς Χώρας τής 'Ενώσεως εμπο
ρικά και βιομηχανικά σήματα, διά μόνον τόν λόγον, δτι διαφέρουσι των έν τή Χώρα 

s προελεύσεως προστατευομένων σημάτων, μόνον κατά στοιχεία μή άλλοιοϋντα τόν 
διακριτικόν χαρακτήρα καΐ μή θίγοντα τήν ταυτότητα των σημάτων, ΰφ* ην μορφή ν 
ταΰτα κατεχωρήθησαν εις τήν ρηθεΐσαν χώραν προελεύσεως. 

Δ. Ουδέν πρόσωπον δύναται νά έπωφεληθή των διατάξεων τοϋ παρόντος 
"Αρθρου έκτος έάν τό σήμα δι° δ διεκδικεί προστασίαν είναι και παραμένει κατα
κεχωρημένον έν τή Χώρα τής προελεύσεως. 

Ε. Προς τούτοις, έν ουδεμία περιπτώσει ή άνανέωσις ενός σήματος έν τή Χώρα 
* προελεύσεως θά συνεπάγηται τήν υποχρέωσιν ανανεώσεως και είς τάς λοιπάς 

Χώρας τής Ενώσεως, ένθα τό σήμα έχει καταχωρηθή. 
ΣΤ. Τό ευεργέτημα τής προτεραιότητος παραμένει κεκτημένον έπί των κατα

θέσεων σημάτων, τών γενομένων εντός τής ύπό τοϋ άρθρου 4 προθεσμίας και dv 
ετι ή καταχώρησις έν τή Χώρα προελεύσεως γίνη μετά τήν πάροδον τής προθεσμίας 
ταύτης. 

"Αρθρον 6 έξάκις. 
Αί Χώραι τής 'Ενώσεως ύποχρεοΰνται νά προστατεύωσι σήματα υπηρεσιών. 

Αύται δέν υποχρεούνται νά προνοήσωσι περί τής καταχωρήσεως τοιούτων σημάτων. 
"Αρθρον 6 έπτάκις. 

* Ι. Έάν ό πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος τοϋ δικαιούχου τοϋ σήματος έν τινι 
τών Χωρών τής 'Ενώσεως, άνευ τής αδείας τοϋ δικαιούχου ζητήση τήν καταχώ
ρησιν τοϋ σήματος έπ° ονόματι αύτοϋ είς μίαν ή πλείονας Χώρας τής 'Ενώσεως, ό 

« 
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δικαιούχος δικαιούται να παρεμπόδιση τήν αιτουμένη ν καταχώρησιν ή νά ζήτηση 
άκύρωσιν ταύτης, ή, εφ' δσον επιτρέπεται τούτο ύπό της νομοθεσίας της εν λόγω 
Χώρας, νά ζήτηση τήν προς όφελος αύτοΰ μεταβίβασιν της ώς εΐρηται καταχωρή
σεως, εκτός εάν ό πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος δικαιολόγηση τήν τοιαύτην ένέρ
γειαν. 

2. Τηρουμένων των εν παραγράφω Ι διαλαμβανομένων επιφυλάξεων, ό δι
καιούχος τοΰ σήματος δικαιούται νά παρεμπόδιση τήν ύπό τοΰ πληρεξουσίου ή 
αντιπροσώπου αύτοΰ χρήσιν τοΰ σήματος εφ' δσον δεν ήθελεν επιτρέψει τήν τοι
αύτην χρήσιν. 

3. Δι* εσωτερικών νόμων δύναται νά καθορισθή δικαία προθεσμία εντός της 
οποίας ό δικαιούχος σήματος τίνος δύναται νά διεκδίκηση τά εν τω παρόντι "Αρθρω 
προνοούμενα δικαιώματα αύτοΰ. 

"Αρθρον 7. 
Ή φύσις τοΰ προϊόντος έπι τοΰ οποίου το σήμα θά έπιτίθηται δεν δύναται εν 

ουδεμία περιπτώσει νά εμπόδιση τήν κατάθεσιν τοΰ σήματος. 
"Αρθρον 7 δίς. 

Ι. Αί Χώραι της Ενώσεως υποχρεούνται νά δέχωνται προς κατάθεσιν και νά 
προστατεύωσι συλλογικά σήματα, ανήκοντα εις ομάδας, ων ή ϋπαρξις δεν αντι
βαίνει εις τους νόμους της Χώρας προελεύσεως και αν ακόμη αϊ ομάδες αύται δεν 
κέκτηνται βιομηχανικήν ή έμπορικήν έγκατάστασιν. 

2. 'Εκάστη Χώρα θά κρίνη περί των ιδιαιτέρων δρων ύφ' οϋς συλλογικόν τι 
σήμα θά προστατεύηται και θά δύναται νά άρνηθή τήν προστασίαν εάν το σήμα τοΰ το 
αντιτίθεται εϊς τό δημόσιον συμφέρον. 

3. 'Ε ν τούτοις, δεν δύνανται νά μή τυγχάνωσι προστασίας τά σήματα, τά ανή
κοντα είς ομάδας, ων ή ϋπαρξις δεν αντιβαίνει είς τους νόμους της Χώρας προελεύ
σεως, έπι τω λόγω δτι αύται δεν είναι εγκατεστημένοι εις τήν Χωράν, δπου ζητείται 
ή προστασία ή δεν εχουσι συσταθή συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν της Χώρας 
ταύτης. 

"Αρθρον 8. 
Ή 'Εμπορική επωνυμία θά προστατεύηται έν πάση Χώρα της 'Ενώσεως, άνευ 

υποχρεώσεως καταθέσεως ή καταχωρήσεως, είτε αποτελεί ή μή μέρος τοΰ βιομη
χανικού ή εμπορικού σήματος. 

"Αρθρον 9. 
Ι. Πάν προϊόν φέρον παρανόμως βιομηχανικόν ή έμπορικόν σήμα, ή έμπο

ρικήν έπωνυμίαν θά κατάσχηται κατά τήν εϊσαγωγήν εις έκείνας τάς Χώρας της 
Ενώσεως, έν αίς τό σήμα τούτο ή ή Εμπορική 'Επωνυμία δικαιούνται νομίμου 
προστασίας. 

2. Ή . κατάσχεσις θά ένεργήται έν τη Χώρα έν ή έπραγματοποιήθη ή παράνομος 
έπίθεσις τοΰ σήματος ή έν τη Χώρα έν ή εισήχθη τό προϊόν. 

3. Ή κατάσχεσις ενεργείται έπι τη αιτήσει είτε τοΰ Εισαγγελέως είτε πάσης 
άλλης αρμοδίας 'Αρχής είτε ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου συμ
φώνως προς τήν έσωτερικήν νομοθεσίαν έκαστης Χώρας. 

4. Αί ΆρχαΙ δεν δύνανται νά ένεργώσι τήν κατάσχεσιν έν περιπτώσει διαμετα
κομίσεως. 

5. Έάν ή νομοθεσία Χώρας τινός δεν έπιτρέπη τήν κατάσχεσιν κατά τήν εϊσα
γωγήν, ή κατάσχεσις αντικαθίσταται δια της απαγορεύσεως τής εισαγωγής ή διά 
της κατασχέσεως έν τω έσωτερικω. 

6. Έάν ή νομοθεσία Χώρας τινός δεν έπιτρέπη οϋτε τήν κατάσχεσιν κατά τήν 
είσαγωγήν, οϋτε τήν άπαγόρευσιν τής εισαγωγής, οϋτε τήν κατάσχεσιν έν τω έσω
τερικω, τότε έν αναμονή τής συμφώνου τροποποιήσεως τής σχετικής νομοθεσίας 
τά μέτρα ταύτα θά αντικαθίστανται δι* ων μέσων ό νόμος τής Χώρας ταύτης παρέχει 
είς παρομοίαν περίπτωσιν εϊς τους υπηκόους αυτής. 
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"Αρθρον 10. 
1. Ai διατάξεις του πρηγουμένου άρθρου εφαρμόζονται εϊς περιπτώσεις άμεσου 

ή εμμέσου χρήσεως ψευδούς ενδείξεως περί την προέλευσιν του προϊόντος ή τήν 
ταυτότητα του παραγωγού, βιομηχάνου η έμπορου. 

2. "Αναγνωρίζεται εν πάση περιπτώσει ώς ενδιαφερόμενος πάς παραγωγός, 
βιομήχανος ή έμπορος, ασχολούμενος με τήν παραγωγήν, τήν βιομηχανίαν ή τό 
έμπόριον του προϊόντος τούτου είτε είναι φυσικόν είτε νομικόν πρόσωπον έγκατε
στημένον, είτε έν τω τόπω τω ψευδώς ένδειχθέντι ώς τοιούτω προελεύσεως, είτε έν 
τη περιφερεία δπου ό τόπος ούτος κείται, είτε εις τήν Χώραν τήν ψευδώς ένδεικνυο
μένην, είτε εις τήν χώραν δπου ή ψευδής ένδειξις χρησιμοποιείται. 

"Αρθρον 10 δίς. 
Ι. Αί Χώραι της Ενώσεως υποχρεούνται να έξασφαλίσωσιν εις τους υπηκόους 

της "Ενώσεως αποτελεσματική ν προστασίαν κατά τοΰ αθεμίτου ανταγωνισμού. 
2. Συνιστά άθέμιτον άνταγωνισμόν'πάσα πράξις ανταγωνισμού αντικείμενη εϊς 

τά χρηστά ήθη της Βιομηχανίας και τοΰ 'Εμπορίου. 
•3 . Ειδικώς δέον να άπαγορευθώσι: 

Ιον Πδσαι αϊ πράξεις αΐτινες δύνανται νά δημιουργήσωσι καθ' οιονδήποτε 
τρόπον σύγχυσιν ώς προς τήν έπιχείρησιν, τά προϊόντα ή τήν βιομηχανικήν ή έμπο
ρικήν δραστηριότητα ανταγωνισμού τίνος. 

2ον. Οί ψευδείς Ισχυρισμοί έν τη ασκήσει τοΰ εμπορίου οΐτινες δύνανται νά 
δυσφημήσωσι τήν έπιχείρησιν, τά προϊόντα ή τήν βιομηχανικήν ή εμπορική ν δρα
στηριότητα ανταγωνιστού τίνος. 

3ον. 'Ενδείξεις ή Ισχυρισμοί τών οποίων ή χρήσις έν τη ασκήσει τοΰ εμπορίου 
άγει τό κοινόν είς πλάνην καθ* δσον άφορα είς τήν φύσιν, τήν μέθοδον κατασκευής, 
τά χαρακτηριστικά, τήν καταλληλότητα δια τον προορισμόν αυτών ή τήν ποιότητα 
τών προϊόντων. 

"Αρθρον ΙΟτρίς. 
Ι. Αί Χώραι της Ενώσεως υποχρεούνται δπως έξασφαλίσωσιν εϊς τους υπηκόους 

τών λοιπών Χωρών της "Ενώσεως τά κατάλληλα μέσα ενδίκου προσφυγής προς 
άποτελεσματικήν καταστολήν τών έν τοις άρθροις 9, 10 και 10 δίς προβλεπομένων 
πράξεων. 

2.' 'Υποχρεούνται προσέτι δπως προβλέπωσι μέτρα επιτρέποντα είς τά Συνδι
κάτα καί 'Ενώσεις, τά αντιπρόσωπεύοντά τους ενδιαφερομένους βιομηχάνους, 
παραγωγούς, καί έμπορους, καί τών οποίων ή Οπαρξις δεν αντιβαίνει εις τους 
νόμους τών Χωρών των, νά προσφεύγωσι δικαστικώς ή ενώπιον τών Διοικητικών 
'Αρχών, έπ! τω τέλει της καταστολής τών έν τοις αρθροις 9, !0 καί 10 δίς προβλε
πομένων πράξεων, έν ώ μέτρω ό νόμος της Χώρας, ένθα ζητείται ή προστασία τό 
επιτρέπει είς τά Συνδικάτα καί 'Ενώσεις της Χώρας ταύτης. 

"Αρθρον II. 
Ι. Αί Χώραι της 'Ενώσεως θά χορηγώσι, συμφώνως προς τήν εσωτερική ν των νο

μοθεσίαν, προσωρινήν προστασίαν είς τάς έπιδεκτικάς διπλώματος εφευρέσεις, τά 
υποδείγματα χρησιμότητος, τά σχέδια καί βιομηχανικά υποδείγματα, ώς και εϊς τά 
εμπορικά καί βιομηχανικά σήματα, δια τά εκτιθέμενα προϊόντα είς τάς 'Επισήμους 
Διεθνείς 'Εκθέσεις, ή τάς κατ' έπίσημον άναγνώρισιν όργανωθείσας έπί τοΰ εδάφους 
μιας τούτων. 

2. Ή προσωρινή αϋτη προστασία δεν θά παρατείνη τάς προθεσμίας τοΰ άρθρου 4. 
'Εάν μεταγενεστέρως έπικαλεσθή τις τό δικαίωμα της προτεραιότητος, έκαστη Χώρα 
θά δύναται νά ΰπολογίση τήν εναρξιν της προθεσμίας, άπό τής χρονολογίας της 
εισαγωγής τοΰ προϊόντος είς τήν έκθεσιν. 

3. "Εκάστη Χώρα δύναται νά απαίτηση προς άπόδειξιν της ταυτότητος τοΰ εκτι
θεμένου προϊόντος καί τής χρονολογίας τής είσαγωγής αυτού, τά δικαιολογητικά 
στοιχεία, άτινα ήθελε κρίνει αναγκαία. 
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"Αρθρον 12. 
Ι. 'Εκάστη των Χωρών της Ενώσεως ύποχρεοΰται να συστήση είδικήν ύττηρε

σίαν Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Κεντρικόν Άρχεΐον διά τάς προς το κοινόν 
ανακοινώσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των υποδειγμάτων χρησιμότητος 
τών σχεδίων και βιομηχανικών υποδειγμάτων και τών βιομηχανικών και εμπορικών 
σημάτων. 

2. Ή υπηρεσία αυτή θά δημοσιεύη έπίσημον περιοδικόν θα δημοσιεύη κανο
νικώς : 

(α) Τά ονόματα τών δικαιούχων τών άπονεμηθέντων διπλωμάτων μετά συν
τόμου περιγραφής τών διπλωματούχων εφευρέσεων. 

(β) Τάς αναπαραστάσεις τών κατατεθέντων σημάτων. 

"Αρθρον 13. 
Ι. Το διεθνές Γραφεΐον, ύπό το δνομα Διεθνές Γραφεΐον προς προστασίαν τής 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας τίθεται ύπό την 'Υψηλήν προστασίαν τής Κυβερνήσεως 
τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας, ήτις κανονίζει την όργάνωσιν και επιβλέπει την λει
τουργίαν του. · 

2. (α) Έντή ασκήσει τών προνόου μένων έν παραγράφοις 3 και 5 του παρόντος 
"Αρθρου έργων αΰτοϋ το Διεθνές Γραφεΐον θά χρησιμοποιή την Άγγλικήν 
και Γαλλικήν γλώσσαν 

(β) ΑΙ έν "Αρθρω 14 αναφερόμενοι διασκέψεις καΐ συνεδριάσεις θά διεξάγωνται 
εις τήν Γαλλικήν, Άγγλικήν και Ίσπανικήν γλώσσαν. 

3. Το Διεθνές Γραφεΐον συγκεντρώνει τάς πάσης φύσεως πληροφορίας, 
σχετικώς μέ τήν προστασίαν τής βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τάς συναρμολογεί και 
τάς δημοσιεύει. Προβαίνει είς μελέτην γενικωτέρων ζητημάτων ενδιαφερόντων 
τήν "Ενωσιν και εκδίδει, τή βοήθεια στοιχείων, τιθεμένων είς τήν διάθεσίν του παρά 
τών διαφόρων αρμοδίων 'Αρχών, περιοδικόν φύλλον, έπι τών ζητημάτων τών 
άφορώντων τον σκοπόν τής Ενώσεως. 

4. Τά τεύχη τοϋ φύλλου τούτου, ως και πάντα τά ύπό τοϋ Διεθνούς Γραφείου 
δημοσιευόμενα κείμενα, θά διανέμωνται μεταξύ τών αρμοδίων'Αρχών τής'Ενώσεως 
έν αναλογία προς τον αριθμόν τών κατωτέρω μνημονευομένων συνεισφορικών μο
νάδων. 'Αντίτυπα και συμπληρωματικά τεύχη ζητούμενα παρά τών εϊρημένων 
Διοικητικών 'Αρχών, είτε παρ' εταιρειών ή Ιδιωτών, πληρώνονται Ιδιαιτέρως. 

5. Το Διεθνές Γραφεΐον οφείλει νά είναι πάντοτε είς τήν διάθεσίν τών Χωρών 
τής'Ενώσεως προς παροχή ν επί ζητημάτων σχετικών προς τήν Διεθνή Ύπηρεσίαν 
τής βιομηχανικής Ιδιοκτησίας τών ειδικών πληροφοριών, ών θά εΐχον ανάγκην. 
Ό διευθυντής τοϋ Γραφείου προβαίνει έπί τής διαχειρίσεως του εϊς έτησίαν εκθεσιν, 
κοινοποιουμένην είς άπάσας τάς Χώρας τής 'Ενώσεως. 

6. ΑΊ τακτικοί δαπάναι τοϋ Διεθνούς Γραφείου θά βαρύνωσιν αναλόγως τάς 
Χώρας τής 'Ενώσεως. Μέχρι νεωτέρας διαταγής δέν δύνανται νά ΰπερβώσι 
το ποσόν τών εκατόν είκοσι χιλιάδων 'Ελβετικών Φράγκων κατ' έτος. Το ποσόν 
τοϋτο δύναται ν' αύξηθή έν ανάγκη δι' ομοφώνου αποφάσεως μιας τών Διασκέ
ψεων, τών προβλεπομένων ε'ις το άρθρον 14. 

7. ΑΊ τακτικαί δαπάναι δέν περιλαμβάνουσι τά έξοδα, τά άφορώντα εϊς τάς 
εργασίας τών διασκέψεων αντιπροσώπων και τών διοικητικών τοιούτων, οϋτε 
είς τά έξοδα, άτινα δύνανται ν' άπαιτηθώσι δι* είδικάς εργασίας ή διά δημοσιεύσεις, 
γινόμενος, συμφώνως προς τάς αποφάσεις διασκέψεων τίνων. 

Τά έξοδα ταύτα, τών οποίων το ποσόν δέν δύναται νά ύπερβή τάς 20,000 'Ελβε
τικών Φράγκων κατ' έτος θά κατανέμωνται μεταξύ τών Χωρών τής 'Ενώσεως 
αναλόγως προς τήν εϊσφοράν διά τήν λειτουργίαν τοϋ Διεθνοϋς Γραφείου, συμφώνως 
προς τάς διατάξεις τής κατωτέρω παραγράφου 8. 

8. Προς προσδιορισμόν τής συνεισφερομένης μερίδος παρ' εκάστης τών 
Χωρών είς το συνολικόν ποσόν τών δαπανών, αϊ Χώροι τής 'Ενώσεως, ως και α'ι 



689 

μέλλουσαι μεταγενεστέρως να προσχωρήσωσιν εις την Ένωσιν διαιρούνται εις εξ 
κλάσεις, εκάστης συνεισφερούσης έν αναλογία προς ώρισμένον αριθμόν μονάδων, 
ήτοι: 

Ι κλάσις 25 μονάδες 
2 » 20 » 
3 » 15 » 
4 » 10 » 
5 » 5 » 
6 » 3 » 

Οί συντελεσταί ούτοι θα πολλαπλασιάζωνται έπι τον αριθμόν των Χωρών 
εκάστης τάξεως, και το ποσόν των ούτωσί προκυπτόντων γινομένων θα δίδη τον 
αριθμόν τών μονάδων, δι' ου θα διαιρήται ή συνολική δαπάνη. Το πηλίκον θα 
δώση το ποσόν της κατά μονάδα δαπάνης. 

9. 'Εκάστη τών Χωρών της "Ενώσεως θα δηλώση κατά τον χρόνον της προσχω
ρήσεως της τήν τάξιν, είς ην £ττιθυμεΐ να καταταγή. Έν τούτοις εκάστη Χώρα 
της 'Ενώσεως δύναται μεταγενεστέρως νά δηλώση, δτι επιθυμεί νά καταταγή είς 
έτέραν κλάσιν. 

10. Ή Κυβέρνησις της 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας επιβλέπει έπι τών δαπανών 
τοΰ Διεθνούς Γραφείου και ενεργεί τάς αναγκαίας προκαταβολάς. 

11. Ό καταρτιζόμενος ύπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου ετήσιος λογαριασμός θα 
κοινοποιήται εϊς πάσας τάς λοιπάς αρμοδίας 'Αρχάς. 

"Αρθρον 14. 
Ι. Ή παρούσα Σύμβασις θά υπόκειται εΊς περιοδικάς αναθεωρήσεις, έπι τω 

τέλει της βελτιώσεως καΐ τελειοποιήσεως τοΰ συστήματος τής 'Ενώσεως. 
2. Έπι τω σκοπώ τούτω, θά λαμβάνωσι χώραν Διασκέψεις, διαδοχικώς έν μια 

τών Χωρών τής 'Ενώσεως, μεταξύ τών ύπό τούτων απεσταλμένων. 
3. Ή αρμοδία 'Αρχή τής Χώρας, έν ή θά έδρεύη ή Διάσκεψις, θά προετοιμάζη, 

τη συνδρομή τοΰ Διεθνούς Γραφείου, τάς εργασίας της Διασκέψεως ταύτης. 
4. Ό Διευθυντής τοΰ Διεθνούς Γραφιίου θά παρίσταται είς τάς συνεδριάσεις 

τής Διασκέψεως και θά λαμβάνη μέρος είς τάς συζητήσεις άνευ δμως δικαιώματος 
ψήφου. 

5.—(α) Κατά τήν μεσολαβούσαν μεταξύ τών Διπλωματικών Διασκέψεων ανα
θεωρήσεως περίοδον θά λαμβάνωσι χώραν άνά διαστήματα τριών ετών Διασκέψεις 
αντιπροσώπων άπασών τών Χωρών τής 'Ενώσεως έπι τω τέλει συντάξεως εκθέ
σεως περί τάς προβλεπόμενος δαπανάς τοΰ Διεθνούς Γραφείου, διά τήν έπομένην 
τριετίαν, και εξετάσεως θεμάτων άφορώντων είς τήν προστασίαν και άνάπτυξιν 
τής Ενώσεως. 

{β) Έπι πλέον δύνανται δι' ομοφώνου αυτών αποφάσεως νά τροποποιήσωσι 
το άνώτατον έτήσιον ποσόν τών δαπανών τοΰ Διεθνούς Γραφείου, νοουμένου δτι 
συνέρχονται ώς Διάσκεψις 'Αντιπροσώπων πασών τών Χωρών τής Ενώσεως 
συγκαλουμένη ύπό τής Κυβερνήσεως τής Ελβετικής 'Ομοσπονδίας. 

(γ) Προσέτι είναι δυνατή ή σύγκλησις τών έν παραγράφω (α) προνόου μένων 
Διασκέψεων κατά το μεσολαβούν μεταξύ τών τακτικών άνά τριετίαν συγκαλουμέ
νων τοιούτων διάστημα ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Διεθνούς Γραφείου ή τής Κυβερνή
σεως τής Ελβετικής 'Ομοσπονδίας. 

"Αρθρον 15. 
Νοείται δτι αί Χώραι τής Ενώσεως έπιφυλάσσουσιν αμοιβαίως το δικαίωμα νά 

συνάπτωσι κεχωρισμένως μεταξύ των ιδιαιτέρας συμφωνίας προς προστασίαν τής 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εφ' δσον αί συμφωνίαι αύται ουδαμώς θά αντίκεινται 
προς τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 16. 
Ι. ΑΊ Χώραι, αϊτινες δέν^μετέσχον τής παρούσης Συμβάσεως θά δύνανται νά 

προσχωρήσωσιν έπι τη αιτήσει των. 
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2. Ή προσχώρησις αΰτη θα γνωστοποιηθή δια της διπλωματικής όδοΰ είς τήν 
Κυβέρνησιν της 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας και παρ' αυτής εις τάς λοιπάς Χώρας. 

3. Προσχώρησις θα συνεπάγηται αυτοδικαίως άποδοχήν άπασών των ρητρών 
και εισδοχή ν εις άπαντα τά πλεονεκτήματα τά συμφωνηθέντα δια τής παρούσης 
Συμβάσεως, τά δε αποτελέσματα της θα έπέρχωνται ένα μήνα μετά τήν παρά τής 
'Ελβετικής Κυβερνήσεως άπόστολήν τής κοινοποιήσεως προς τάς λοιπάς Χώρας 
τής 'Ενώσεως, έκτος έάν μεταγενέστερα χρονολογία ήθελεν όρισθή έν τή αιτήσει 
προσχωρήσεως. 

"Αρθρον 16 δίς. 
Ι. 'Εκάστη Χώρα τής 'Ενώσεως δικαιούται οποτεδήποτε νά δηλώση εγγράφως 

προς τήν Κυβέρνησιν τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας δτι ή παρούσα Σύμβασις θα 
έφαρμοσθή, είτε δι ' δλας, είτε διά τινας των αποικιών αυτής, προτεκτορατα ή υπό 
έντολήν εδάφη της, ή οιαδήποτε άλλα εδάφη υποκείμενα ε'ις τήν έξουσίαν ή τήν κυ
ριαρχίαν της· ή Σύμβασις έφαρμοσθήσηται εις πάντα τά έν τή γνωστοποιήσει δηλω
θησόμενα εδάφη, ένα μήνα άπό τής αποστολής τής κοινοποιήσεως, ήτις θά γίνη 
υπό τής Κυβερνήσεως τής Ελβετικής 'Ομοσπονδίας εϊς τάς λοιπάς Χώρας τής 
'Ενώσεως, έκτος αν μεταγενέστερα χρονολογία ώρίσθη έν τή δηλώσει. Έν ελλείψει 
τοιαύτης δηλώσεως, ή Σύμβασις δεν δύναται νά έφαρμοσθή ε'ις τά εδάφη ταϋτα. 

2. 'Εκάστη Χώρα τής 'Ενώσεως δικαιούται οποτεδήποτε νά δηλώση εγγράφως 
προς τήν Κυβέρνησιν τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας, δτι ή παρούσα Σύμβασις θά 
παύση νά έχη εφαρμογή ν γενικώς ή διά τίνα των εδαφών, άτινα άπετέλουν άντικεί
μενον τής έν τή προηγουμένη παραγράφω δηλώσεως, ή δέ Σύμβασις θά παύση 
Ισχύουσα είς τά ύποδειχθησόμενα έν τη δηλώσει ταύτη εδάφη δώδεκα μήνας μετά 
τήν λήψιν τής δηλώσεως, τής άποσταλησομένης προς τήν Κυβέρνησιν τής 'Ελβε
τικής 'Ομοσπονδίας· 

3. Πάσαι α'ι δηλώσεις αί γενόμεναι προς τήν Κυβέρνησιν τής 'Ελβετικής 'Ομο
σπονδίας συμφώνως προς τάς διατάξεις των παραγράφων Ι και 2 τοΟ παρόντος 
δρθρου θά κοινοποιώνται υπό τής Κυβερνήσεως ταύτης προς άπάσας τάς Χώρας 
τής 'Ενώσεως. 

"Αρθρον 17. 
"Απασαι αί Χώραι αΐτινες μετέχουν τής παρούσης Συμβάσεως άναλαμβάνωσι 

τήν ύποχρέωσιν δπως υ'ιοθετήσωσι, συμφώνως προς το Σύνταγμα αυτών, τά αναγ
καία προς εφαρμογή ν τής παρούσης Συμβάσεως μέτρα : 

Νοείται δτι καθ* δν χρόνον κατατίθεται έκ μέρους χώρας τινός το έγγραφον 
κυρώσεως ή προσχωρήσεως ή Χώρα αϋτη θά είναι ε'ις θέσιν συμφώνως τή εσωτε
ρική αυτής νομοθεσία δπως θέση εις εφαρμογή ν τους δρους τής παρούσης Συμ
βάσεως. 

"Αρθρον 17 δίς. 
Ι. Ή Σύμβασις θά παραμείνη έν ίσχύϊ έπ' αόριστον μέχρι τής εκπνοής ενός 

έτους, άφ' ής ημέρας καταγγελθή. 
2. Ή καταγγελία αϋτη θά άπευθυνθή προς τήν Κυβέρνησιν τής 'Ελβετικής 

'Ομοσπονδίας. Δέν θά έπιφέρη αποτελέσματα, ειμή μόνον έναντι τής Χώρας, ήτις 
ενήργησε ταύτην, τής Συμβάσεως παραμενούσης έν ίσχύϊ διά τάς λοιπάς Χώρας 
τής 'Ενώσεως. 

"Αρθρον 18. 
Ι. Ή παρούσα πράξις έπικυρωθήσεται και τά έγγραφα τής κυρώσεως θά κατα

τεθώσιν έν Βέρνη το βραδύτερον μέχρι τής Ι ης Μαΐου 1963. "Αρχεται δέ ή Ισχύς 
της, μεταξύ τών Χωρών, έξ ονόματος των οποίων θά κυρωθή, ένα μήνα μετά τήν 
λήξιν τής προθεσμίας ταύτης. Έν πάση περιπτώσει, έάν προγενεστέρως είχε 
κυρωθή έξ ονόματος έξ τουλάχιστον Χωρών, θά τεθή έν ίσχύϊ μεταξύ τών Χωρών 
τούτων μετά ένα μήνα άπό τής καταθέσεως και τής έκτης επικυρώσεως καί τής 
κοινοποιήσεως ταύτης ύπό τής Κυβερνήσεως τής Ελβετικής 'Ομοσπονδίας, διά 
δέ τά Κράτη, έκ μέρους τών οποίων θά έχη μεταγενεστέρως κυρωθή, ένα μήνα 
μετά τήν γνωστοποίησιν εκάστης τών κυρώσεων τούτων. 
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2. At Χώραι έξ ονόματος των οποίων το εγγραφον επικυρώσεως δεν θά εχη 
κατατεθή εντός της προβλεπομένης εν τή προηγουμένη παραγράφω προθεσμίας 
θά γίνωνται δεκται εις προσχώρησιν, συμφώνως προς το άρθρον 16. 

3. Ή παρούσα Πράξις θά άντικαταστήση είς τάς σχέσεις μεταξύ των Χωρών, 
εφ* ών έχει έφαρμογήν, την Σύμβασιν των Παρισίων τοϋ 1883 και τάς έπομένας 
αναθεωρητικός Πράξεις. 

4. Ώ ς προς τάς Χώρας, έπΐ των οποίων ή παρούσα Πράξις δεν εφαρμόζεται, 
άλλ' εν αΐς ισχύει ή Σύμβασις των Παρισίων, ώς άνεθεωρήθη εις Λονδΐνον τω 1934, 
ή τελευταία αϋτη θά παραμένη εν ίσχύϊ. 

5. 'Ωσαύτως, δσον άφορα τάς Χώρας επί των οποίων οϋτε ή παρούσα Πράξις 
εφαρμόζεται, οϋτε ή Σύμβασις των Παρισίων ώς άνεθεωρήθη εϊς Λονδΐνον, θά πα
ραμένη εν ίσχύϊ ή Σύμβασις των Παρισίων ώς άνεθεωρήθη είς Χάγην τω 1925. 

6. 'Ωσαύτως, δσον άφορα τάς Χώρας επί των οποίων οϋτε ή παρούσα Πράξις 
εφαρμόζεται, οϋτε ή Σύμβασις τών Παρισίων ώς άνεθεωρήθη εις Λονδΐνον, οϋτε 
ή Σύμβασις τών Παρισίων ώς άνεθεωρήθη είς Χάγην, θά παραμένη εν ίσχύϊ ή Σύμ
βασις τών Παρισίων, ώς άνεθεωρήθη είς Ούασιγκτώνα τω 1911. 

"Αρθρον 19. 
Ι. Ή παρούσα Πράξις ύπογραφήσεται εν ένι πρωτοτυπώ είς την Γαλλικήν 

γλώσσαν, κατατεθησομένω εϊς τά 'Αρχεία της Κυβερνήσεως της 'Ελβετικής 'Ομο
σπονδίας. Κεκυρωμένον άντίγραφον άποσταλήσεται παρά ταύτης είς έκάστην τών 
Κυβερνήσεων τών Χωρών της Ενώσεως. 

2. Ή παρούσα Πράξις θά παραμείνη ανοικτή προς ύπογραφήν υπό τών Χωρών 
της 'Ενώσεως μέχρι της 30ής 'Απριλίου 1959. 

3. Ή παρούσα Πράξις θά μεταφρασθή επισήμως είς τήν Άγγλικήν, Γερμανικήν, 
Ίταλικήν, Πορτογαλλικήν και Ίσπανικήν γλώσσαν. 

'Ακολουθούν αι ύπογραφαι τών εκπροσώπων τών συμβαλλομένων Χωρών. 
Έγένετο εν Λισσαβώνι τήν 31 ην 'Οκτωβρίου 1958. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, tv Λευκωσία 


