
Ν. 36/84 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1946 της 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο Κυρωτικός της Σύμβασης γιο την ' Ιδρυση του 'Παγκόσμιου Οργα

νισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 1984 εκδίδεται διό δημοσιεύ

σεως εις την επίισημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώ-

νως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 36 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 
ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟ

ΚΤΗΣΙΑΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Κυρωτικός της Σύμβα Συνοπτικός 

σης για τηιν ' Ιδρυση· του Παγικόισμιου Οργανισμού Πνευματικής τίτλος. 
Ιδιοκτησίας Νόμος του 1984. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από τοι κείμενο προκύπτει δια Ερμηνεία, 
φορετική έννοια— 

«Σύμδαση;» σημαίνει τη; Σύμβαση για την 'Ιδρυση; του Παγ
κόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας της οποίας το 
αγγλικό Πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε 
μετάφρασηι στην ελληνική στο Μέρος II του Πίνακα: Μέρος ι 

Μέρος 11. 

Νοείται ότι οε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των δύο κειμένων 
υπερισχύει αυτό που εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα. 

3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Σύμβαση, στην οατοία η κύρωαητης 
προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποφιασίσθηίκε με την Σύμβασης. 
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 24.1C4 και ηιμερσμηινία 
26.L1984. 

(929) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Άρθρο 2) 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Convention 
Establishing the World Intellectual 

Property Organization 

Signed at Stockholm on July 14, 1967 

The Contracting Parties, 
Desiring to contribute to better understanding and cooper

ation among States for their mutual benefit on the basis of 
respect for their sovereignty and equality, 

Desiring, in order to encourage creative activity, to promote 
the protection of intellectual property throughout the world, 

Desiring to modernize and render more efficient the admin

istration of the Unions established in the fields of the pro

tection of industrial property and the protection of literary 
and artistic works, while fully respecting the independence of 
each of the Unions, 

Agree as follows: 

Article 1 
Establishment of the Organization 

The World Intellectual Property Organization is hereby 
established. 

Article 2 
Definitions 

For the purposes of this Convention: 
(i) " Organization " shall mean the World Intellectual Prop

erty Organization (WIPO); 
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(ii) " International Bureau" shall mean the Internationa] 
Bureau of Intellectual Property; 

(iii) " Paris Convention " shall mean the Convention for the 
Protection of Industrial Property signed on March 20, 
1883, including any of its revisions; 

(iv) "Berne Convention" shall mean the Convention for the 
Protection of Literary and Artistic Works signed on 
September 9, 1886, including any of its revisions; 

(v) " Paris Union " shall mean the International Union estab

lished by the Paris Convention; 

(vi) " Berne Union" shall mean the International Union 
established by the Berne Convention; 

(vii) "Unions" shall mean the Paris Union, the Special 
Unions and Agreements established in relation with that 
Union, the Berne Union, and any other international 
agreement designed to promote the protection of intel

lectual property whose administration is assumed by the 
Organization according to Article 4 (iii); 

(viii) " intellectual property " shall include the rights relating 
to: 

— literary, artistic and scientific works, 
— performances of performing artists, phonograms, 

and broadcasts, 
—■ inventions in all fields of human endeavor, 
— scientific discoveries, 
— industrial designs, 
— trademarks, service marks, and commercial names 

and designations, 
— protection against unfair competition, 

and all other rights resulting from intellectual activity 
in the industrial, scientific, literary or artistic fields. 
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Article 3 
Objectives of the Organization 

The objectives of the Organization are: 
(i)* to promote the protection of intellectual property 

throughout the world through cooperation among States 
and, where appropriate, in collaboration with any other 
international organization, 

(ii) to. ensure administrative cooperation among the Unions. 

Article 4 
Functions 

In order to attain the objectives described in Article 3, 
the Organization, through its appropriate organs, and subject 
to the competence of each of the Unions: 

(i) shall promote the development of measures designed to 
facilitate the efficient protection of intellectual prop
erty throughout the world and to harmonize national 
legislation in this field; 

(ii) shall perform the administrative tasks of the Paris 
Union, the Special Unions established in relation with 
that Union, and the Berne Union; 

(iii) may agree to assume, or participate in, the administra
tion of any other international agreement designed to 
promote the protection of intellectual property; 

(iv) shall encourage the conclusion of international agree
ments designed to promote the protection of intellectual 
property; 

(v) shall offer its cooperation to States requesting legal-
technical assistance in the field of intellectual property; 

(vi) shall assemble and disseminate information concerning 
the protection of intellectual property, carry out and 
promote studies in this field, and publish the results of 
such studies; 
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(vii) shall maintain services facilitating the international pro
tection of intellectual property and, where appropriate, 
provide for registration in this field and the publication 
of the data concerning the registrations; 

(viii) shall take all other appropriate action. 

Article 5 
Membership 

(1) Membership in the Organization shall be open to any 
State which is a member of any of the Unions as defined in 
Article 2 (vii). 

(2) Membership in the Organization shall be equally open 
to any State not a member of any of the Unions, provided 
that: 

(i) it is a member of the United Nations, any of the Special
ized Agencies brought into relationship with the United 
Nations, or the International Atomic Energy Agency, or 
is a party to the Statute of the International Court of 
Justice, or 

(ii) it is invited by the General Assembly to become a party 
to this Convention, 

Article 6 
General Assembly 

(1) (a) There shall be a General Assembly consisting of 
the States party to this Convention which are members of any 
of the Unions. 

(b) The Government of each State shall be represented by 
one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advi
sors, and experts. 

(c) The expenses of each delegation shall be borne by 
the Government which has appointed it. 

(2) The General Assembly shall: 
(i) appoint the Director General upon nomination by the 

Coordination Committee; 
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(ii) review and approve reports of the Director General 
concerning the Organization and give him all necessary 
instructions; 

(iii) review and approve the reports and activities of the 
Coordination Committee and give instructions to such 
Committee; 

(iv) adopt the triennial budget of expenses common to the 
Unions; 

(v) approve the measures proposed by the Director General 
concerning the administration of the international agree
ments referred to in Article 4 (iii); 

(vi) adopt the financial regulations of the Organization; 
(vii) determine the working languages of the Secretariat, 

taking into consideration the practice of the United 
Nations; 

(viii) invite States referred to under Article 5 (2) (ii) to become 
party to this Convention; 

(ix) determine which States not Members of the Organiza
tion and which intergovernmental and international 
non-governmental organizations shall be admitted to its 
meetings as observers; 

(x) exercise such other functions as are appropriate under 
this Convention. 

(3) (a) Each State, whether member of one or more 
Unions, shall have one vote in the General Assembly. 

(b) One-half of the States members of the General Assem
bly shall constitute a quorum. 

(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (b), 
if, in any session, the number of States represented is less than 
one-half but equal to or more than one-third of the States 
members of the General Assembly, the General Assembly may 
make decisions but, with the exception of decisions concerning 
its own procedure, all such decisions shall take effect only if 
the following conditions are fulfilled. The International Bu
reau shall communicate the said decisions to the States mem-
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bers of the General Assembly which were not represented and 
shall invite them to express in writing their vote or abstention 
within a period of three months from the date of the commu
nication. If, at the expiration of this period, the number of 
States having thus expressed their vote or abstention attains 
the number of States which was lacking for attaining the quo
rum in the session itself, such decisions shall take effect pro
vided that at the same time the required majority still obtains. 

(d) Subject to the provisions of subparagraphs (e) and (f), 
the General Assembly shall make its decisions by a majority 
of two-thirds of the votes cast. 

(e) The approval of measures concerning the administra
tion of international agreements referred to in Article 4 (iii) 
shall require a majority of three-fourths of the votes cast. 

(f) The approval of an agreement with the United Nations 
under Articles 57 and 63 of the Charter of the United Nations 
shall require a majority of nine-tenths of the votes cast. 

(g) For the appointment of the Director General (para
graph (2) (i)), the approval of measures proposed by the 
Director General concerning the administration of interna
tional agreements (paragraph (2) (v)), and the transfer of head
quarters (Article 10), the required majority must be attained 
not only in the General Assembly but also in the Assembly of 
the Paris Union and the Assembly of the Berne Union. 

(h) Abstentions shall not be considered as votes. 
(i) A delegate may represent, and vote in the name of, 

one State only. 
(4) (a) The General Assembly shall meet once in every 

third calendar year in ordinary session, upon convocation by 
the Director General. 

(b) The General Assembly shall meet in extraordinary 
session upon convocation by the Director General either at the 
request of the Coordination Committee or at the request of 
one-fourth of the States members of the General Assembly. 

(c) Meetings shall be held at the headquarters of the 
Organization. 
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(5) States party to this Convention which are not members 
of arty of the Unions shall be admitted to the meetings of the 
General Assembly as observers. 

(6) The General Assembly shall adopt its own rules of 
procedure. 

Article 7 
Conference 

(1) (a) There shall be a Conference consisting of the States 
party to this Convention whether or not they are members of 
any of the Unions. 

(b) The Government of each State shall be represented by 
one delegate, who may be assisted by alternate delegates, 
advisors, and experts. 

(c) The expenses of each delegation shall be borne by the 
Government which has appointed it. 

(2) The Conference shall: 
(i) discuss matters of general interest in the field of intel

lectual property and may .adopt recommendations relat
ing to such matters, having regard for the competence 
and autonomy of the Unions; 

(ii) adopt the triennial budget of the Conference; 
(iii) within the limits of the budget of the Conference, estab

lish the triennial program of legal-technical assistance; 
(iv) adopt amendments to this Convention as provided in 

Article 17; 
(v) determine which States not Members of the Organiza

tion and which intergovernmental and international non
governmental organizations shall be admitted to its meet
ings as observers; 

(vi) exercise such other functions as are appropriate under 
this Convention. 

(3) (a) Each Member State shall have one vote in the Con
ference. 
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* (b) One-third of the Member States shall constitute a 
quorum. 

(c) Subject to the provisions of Article 17, the Conference 
' shall make its decisions by a majority of two-thirds of the votes 

cast. 
* (d) The amounts of the contributions of States party to 

this Convention not members of any of the Unions shall be 
fixed by a vote in which only the delegates of such States shall 
have the right to vote. 

(e) Abstentions shall not be considered as votes. 
(f) A delegate may represent, and vote in the name of, 

one State only. 

(4) (a) The Conference shall meet in ordinary session, 
upon convocation by the Director General, during the same 
period and at the same place as the General Assembly. 

(b) The Conference shall meet in extraordinary session, 
upon convocation by the Director General, at the request of 
the majority of the Member States. 

(5) The Conference shall adopt its own rules of procedure. 

Article 8 
Coordination Committee 

(1) (a) There shall be a Coordination Committee consist
ing of the States party to this Convention which are members 
of the Executive Committee of the Paris Union, or the Execu
tive Committee of the Berne Union, or both. However, if either 
of these Executive Committees is composed of more than one-
fourth of the number of the countries members of the Assem
bly which elected it, then such Executive Committee shall desig
nate from among its members the States which will be mem
bers of the Coordination Committee, in such a way that their 
number shall not exceed the one-fourth referred to above, it 
being understood that the country on the territory of which 
the Organization has its headquarters shall not be included in 
the computation of the said one-fourth. 
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(b) The Government of each State member of the Coor
dination Committee shall be represented by one delegate, who 
may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts. 

(c) Whenever the Coordination Committee considers either 
matters of direct interest to the program or budget of the Con
ference and its agenda, or proposals for the amendment of 
this Convention which would affect the rights or obligations 
of States party to this Convention not members of any of the 
Unions, one-fourth of such States shall participate in the meet
ings of the Coordination Committee with the same rights as 
members of that Committee. The Conference shall, at each 
of its ordinary sessions, designate these States. 

(d) The expenses of each delegation shall be borne by the 
Government which has appointed it. 

(2) If the other Unions administered by the Organization 
wish to be represented as such in the Coordination Committee, 
their representatives must be appointed from among the States 
members of the Coordination Committee. 

(3) The Coordination Committee shall: 
(i) give advice to the organs of the Unions, the General 

Assembly, the Conference, and the Director General, on 
all administrative, financial and other matters of com
mon interest either to two or more of the Unions, or to 
one or more of the Unions and the Organization, and in 
particular on the budget of expenses common to the 
Unions; 

(ii) prepare the draft agenda of the General Assembly; 
(iii) prepare the draft agenda and the draft program and 

budget of the Conference; 
(iv) on the basis of the triennial budget of expenses common 

to the Unions and the triennial budget of the Conference, 
as well as on the basis of the triennial program of legal-
technical assistance, establish the corresponding annual 
budgets and programs; 
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(ν) when the term of office of the Director General is about 
to expire, or when there is a vacancy in the post of the 
Director General, nominate a candidate for appointment 
to such position by the General Assembly; if the Gen

eral Assembly does not appoint its nominee, the Coordi

nation Committee shall nominate another candidate; 
this procedure shall be repeated until the latest nominee 
is appointed by the General Assembly; 

(vi) if the post of the Director General becomes vacant be

tween two sessions of the General Assembly, appoint an 
Acting Director General for the term preceding the 
assuming of office by the new Director General; 

(vii) perform such other functions as are allocated to it under 
this Convention. 

(4) (a) The Coordination Committee shall meet once 
every year in ordinary session, upon convocation by the Direc

tor General. It shall normally meet at the headquarters of the 
Organization. 

fb) The Coordination Committee shall meet in extraordi

nary session, upon convocation by the Director General, either 
on his own initiative, or at the request of its Chairman or one

fourth of its members. 

(5) (a) Each State, whether a member of one or both of 
the Executive Committees referred to in paragraph (1) fa), 
shall have one vote in the Coordination Committee. 

fb) Onehalf of the members of the Coordination Commit

tee shall constitute a quorum. 
fc) A delegate may represent, and vote in the name of, 

one State only. 

(6) fa) The Coordination Committee shall express its opin

ions and make its decisions by a simple majority of the votes 
cast. Abstentions shall not be Considered as votes. 

fb) Even if a simple majority is obtained, any member of 
the Coordination Committee may, immediately after the vote, 
request that the votes be the subject of a special recount in 
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the following manner: two separate lists shall be prepared; 
one containing the names of the States members of the Execu
tive Committee of the Paris Union and the other the names 
of the States members of the Executive Committee of the 
Berne Union; the vote of each State shall be inscribed oppo
site its name in each list in which it appears. Should this special 
recount indicate that a simple majority has not been obtained 
in each of those lists, the proposal shall not be considered as 
carried. 

(7) Any State Member of the Organization which is not a 
member of the Coordination Committee may be represented 
at the meetings of the Committee by observers having the right 
to take part in the debates but without the right to vote. 

(8) The Coordination Committee shall establish its own 
rules of procedure. 

Article 9 
International Bureau 

(1) The International Bureau shall be the Secretariat of 
the Organization. 

(2) The International Bureau shall be directed by the 
Director General, assisted by two or more Deputy Directors 
General. 

(3) The Director General shall be appointed for a fixed 
term, which shall be not less than six years. He shall be eligible 
for reappointment for fixed terms. The periods of the initial 
appointment and possible subsequent appointments, as well 
as all other conditions of the appointment, shall be fixed by 
the General Assembly. 

(4) (a) The Director General shall be the chief executive 
of the Organization. 

(b) He shall represent the Organization. 
(c) He shall report to, and conform to the instructions of, 
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the General Assembly as to the internal and external affairs 
of the Organization. 

(5) The Director General shall prepare the draft pro
grams and budgets and periodical reports on activities. He 
shall transmit them to the Governments of the interested 
States and to the competent organs of the Unions and the 
Organization. 

(6) The Director General and any staff member desig
nated by him shall participate, without the right to vote, in all 
meetings of the General Assembly, the Conference, the Coordi
nation Committee, and any other committee or working group. 
The Director General or a staff member designated by him 
shall be ex officio secretary of these bodies. 

(7) The Director General shall appoint the staff necessary 
for the efficient performance of the tasks of the International 
Bureau. He shall appoint the Deputy Directors General after 
approval by the Coordination Committee. The conditions of 
employment shall be fixed by the staff regulations to be ap
proved by the Coordination Committee on the proposal of the 
Director General. The paramount consideration in the em
ployment of the staff and in the determination of the condi
tions of service shall be the necessity of securing the highest 
standards of efficiency, competence, and integrity. Due regard 
shall be paid to the importance of recruiting the staff on as 
wide a geographical basis as possible. 

(8) The nature of the responsibilities of the Director Gen
eral and of the staff shall be exclusively international. In the 
discharge of their duties they shall not seek or receive instruc
tions from any Government or from any authority, external 
to the Organization. They shall refrain from any action which 
might prejudice their position as international officials. Each 
Member State undertakes to respect the exclusively interna
tional character of the responsibilities of the Director General 
and the staff, and not to seek to influence them in the dis
charge of their duties. 
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Article 10 
Headquarters 

(1) The headquarters of the Organization shall be at 
Geneva. 

(2) Its transfer may be decided as provided for in Article 
6 (3) (d) and (g). 

Article 11 
Finances 

(1) The Organization shall have two separate budgets: 
the budget of expenses common to the Unions, and the budget 
of the Conference. 

(2) (a) The budget of expenses common to the Unions 
shall include provision for expenses of interest to several 
Unions. 

(b) This budget shall be financed from the following 
sources: 

(i) contributions of the Unions, provided that the amount of 
the contribution of each Union shall be fixed by the 
Assembly of that Union, having regard to the interest 
the Union has in the common expenses; 

(ii) charges due for services performed by the International 
Bureau not in direct relation with any of the Unions or 
not received for services rendered by the International 
Bureau in the field of legal-technical assistance; 

(iii) sale of, or royalties on, the publications of the Interna
tional Bureau not directly concerning any of the Unions; 

(iv) gifts, bequests, and subventions, given to the Organiza
tion, except those referred to in paragraph (3) (b) (iv); 

(v) rents, interests, and other miscellaneous income, of the 
Organization. 

(3) (a) The budget of the Conference shall include pro
vision for the expenses of holding sessions of the Conference 
and for the cost of the legal-technical assistance program. 

(b) This budget shall be financed from the following 
sources: 
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(i) contributions of States party to this Convention not 
members of any of the Unions; 

(ii) any sums made available to this budget by the Unions, 
provided that the amount of the sum made available by 
each Union shall be fixed by the Assembly of that Union 
and that each Union shall be free to abstain from contri

buting to the said budget; 
(iii) sums received for services rendered by the International 

Bureau in the field of legaltechnical assistance; 
(iv) gifts, bequests, and subventions, given to the Organiza

tion for the purposes referred to in subparagraph (a). 

(4) (a) For the purpose of establishing its contribution 
towards the budget of the Conference, each State party to this 
Convention not member of any of the Unions shall belong to 
a class, and shall pay its annual contributions on the basis of 
a number of units fixed as follows: 

Class A . . . . 10 
Class Β . 3 
Class C . . . . 1 

(b) Each such State shall, concurrently with taking action 
as provided in Article 14(1) , indicate the class to which it 
wishes to belong. Any such State may change class. If it chooses 
a lower class, the State must announce it to the Conference at 
one of its ordinary sessions. Any such change shall take effect 
at the beginning of the calendar year following the session. 

(c) The annual contribution of each such State shall be an 
amount in the same proportion to the total sum to be contri

buted to the budget of the Conference by all such States as 
the number of its units is to the total of the units of all the 
said States. 

(d) Contributions shall become due on the first of Janu

ary of each year. 
(e) If the budget is not adopted before the beginning of a 

new financial period, the budget shall be at the same level as 
the budget of the previous year, in accordance with the finan

cial regulations. 
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(5) Any State party to this Convention not member of any 
of the Unions which is in arrears in the payment of its financial 
contributions under the present Article, and any State party to 
this Convention member of any of the Unions which is in 
arrears in the payment of its contributions to any of the 
Unions, shall have no vote in any of the bodies of the Organi
zation of which it is a member, if the amount of its arrears 
equals or exceeds the amount of the contributions due from 
it for the preceding two full years. However, any of these 
bodies may allow such a State to continue to exercise its vote 
in that body if, and as long as, it is satisfied that the delay in 
payment arises from exceptional and unavoidable circum
stances. 

(6) The amount of the fees and charges due for services 
rendered by the International Bureau in the field of legal-
technical assistance shall be established, and shall be reported 
to the Coordination Committee, by the Director General. 

(7) The Organization, with the approval of the Coordina
tion Committee, may receive gifts, bequests, and subventions, 
directly from Governments, public or private institutions, asso
ciations or private persons. 

(8) (a) The Organization shall have a working capital 
fund which shall be constituted by a single payment made by 
the Unions and by each State party to this Convention not 
member of any Union. If the fund becomes insufficient, it 
shall be increased. 

(b) The amount of the single payment of each Union and 
its possible participation in any increase shall be decided by 
its Assembly. 

(c) The amount of the single payment of each State party 
to this Convention not member of any Union and its part in 
any increase shall be a proportion of the contribution of that 
State for the year in which the fund is established or the in
crease decided. The proportion and the terms of payment 
shall be fixed by the Conference on the proposal of the Direc-
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tor General and after it has heard the advice of the Coordina
tion Committee. 

(9) (a) In the headquarters agreement concluded with 
the State on the territory of which the Organization has its 
headquarters, it shall be provided that, whenever the working 
capital fund is insufficient, such State shall grant advances. 
The amount of these advances and the conditions on which 
they are granted shall be the subject of separate agreements, 
in each case, between such State and the Organization. As long 
as it remains under the obligation to grant advances, such 
State shall have an ex officio seat on the Coordination Com
mittee. 

(b) The State referred to in subparagraph (a) and the 
Organization shall each have the right to denounce the obli
gation to grant advances, by written notification. Denuncia
tion shall take effect three years after the end of the year in 
which it has been notified. 

(10) The auditing of the accounts shall be effected by one 
or more Member States, or by external auditors, as provided in 
the financial regulations. They shall be designated, with their 
agreement, by the General Assembly. 

Article 12 
Legal Capacity; Privileges and Immunities 

(1) The Organization shall enjoy on the territory of each 
Member State, in conformity with the laws of that State, such 
legal capacity as may be necessary for the fulfilment of the 
Organization's objectives and for the exercise of its functions. 

(2) The Organization shall conclude a headquarters agree 
ment with the Swiss Confederation and with any other State 
in which the headquarters may subsequently be located. 

(3) The Organization may conclude bilateral or multilat
eral agreements with the other Member States with a view to the 
enjoyment by the Organization, its officials, and representa
tives of all Member States, of such privileges and immunities 
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as may be necessary for the fulfilment of its objectives and 
for the exercise of its functions. 

(4) The Director General may negotiate and, after ap
proval by the Coordination Committee, shall conclude and sign 
on behalf of the Organization the agreements referred to in 
paragraphs (2) and (3). 

Article 13 
Relations with Other Organizations 

(1) The Organization shall, where appropriate, establish 
working relations and cooperate with other intergovernmental 
organizations. Any general agreement to such effect entered 
into with such organizations shall be concluded by the Director 
General after approval by the Coordination Committee. 

(2) The Organization may, on matters within its compe
tence, make suitable arrangements for consultation and co
operation with international non-governmental organizations 
and, with the consent of the Governments concerned, with 
national organizations, governmental or non-governmental. 
Such arrangements shall be made by the Director General 
after approval by the Coordination Committee. 

Article 14 
Becoming Party to the Convention 

(1) States referred to in Article 5 may become party to this 
Convention and Member of the Organization by: 

(i) signature without reservation as to ratification, or 
(ii) signature subject to ratification followed by the deposit 

of an instrument of ratification, or 
(iii) deposit of an instrument of accession. 

(2) Notwithstanding any other provision of this Conven
tion, a State party to the Paris Convention, the Berne Conven-

. tion, or both Conventions, may become party to this Conven
tion only if it concurrently ratifies or accedes to, or only after 
it has ratified or acceded to: 
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either the Stockholm Act of the Paris Convention in its 
entirety or with only the limitation set forth in Article 
20 (1) (b) (i) thereof, 
or the Stockholm Act of the Berne Convention in its 
entirety or with only the limitation set forth in Article 
28( l ) (&J( i ) thereof. 

(3) Instruments of ratification or accession shall be de
posited with the Director General. 

Article 15 
Entry into Force of the Convention 

(1) This Convention shall enter into force three months 
after ten States members of the Paris Union and seven States 
members of the Berne Union have taken action as provided 
in Article 14(1) , it being understood that, if a State is a mem
ber of both Unions, it will be counted in both groups. On that 
date, this Convention shall enter into force also in respect of 
States which, not being members of either of the two Unions, 
have taken action as provided in Article 14 (1) three months 
or more prior to that date. 

(2) In respect to any other State, this Convention shall 
enter into force three months after the date on which such 
State takes action as provided in Article 14(1) . 

Article 16 
Reservations 

No reservations to this Convention are permitted. 

Article 17 
Amendments 

(1) Proposals for the amendment of this Convention may 
be initiated by any Member State, by the Coordination Com
mittee, or by the Director General. Such proposals shall be 
communicated by the Director General to the Member States 
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at least six months in advance of their consideration by the 
Conference. 

(2) Amendments shall be adopted by the Conference. 
Whenever amendments would affect the rights and obligations 
of States party to this Convention not members of any of the 
Unions, such States shall also vote. On all other amendments 
proposed, only States party to this Convention members of any 
Union shall vote. Amendments shall be adopted by a simple 
majority of the votes cast, provided that the Conference shall 
vote only on such proposals for amendments as have pre
viously been adopted by the Assembly of the Paris Union and 
the Assembly of the Berne Union according to the rules appli
cable in each of them regarding the adoption of amendments 
to the administrative provisions of their respective Conven
tions. 

(3) Any amendment shall enter into force one month 
after written notifications of acceptance, effected in accord
ance with their respective constitutional processes, have been 
received by the Director General from three-fourths of the 
States Members of the Organization, entitled to vote on the 
proposal for amendment pursuant to paragraph (2), at the 
time the Conference adopted the amendment. Any amend
ments thus accepted shall bind all the States which are Mem
bers of the Organization at the time the amendment enters 
into force or which become Members at a subsequent date, 
provided that any amendment increasing the financial obli
gations of Member States shall bind only those States which 
have notified their acceptance of such amendment. 

Article 18 
Denunciation 

(1) Any Member State may denounce this Convention by 
notification addressed to the Director General. 

(2) Denunciation shall take effect six months after the day 
on which the Director General has received the notification. 
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Article 19 
Notifications 

The Director General shall notify the Governments of all 
Member States of: 

(i) the date of entry into force of the Convention, 
(ii) signatures and deposits of instruments of ratification or 

accession, 
(iii) acceptances of an amendment to this Convention, and 

the date upon which the amendment enters into force, 
(iv) denunciations of this Convention. 

Article 20 
Final Provisions 

(1) (a) This Convention shall be signed in a single copy 
in English, French, Russian and Spanish, all texts being equally 
authentic, and shall be deposited with the Government of 
Sweden. 

(b) This Convention shall remain open for signature at 
Stockholm until January 13, 1968. 

(2) Official texts shall be established by the Director Gen
eral, after consultation with the interested Governments, in 
German, Italian and Portuguese, and such other languages as 
the Conference may designate. 

(3) The Director General shall transmit two duly certified 
copies of this Convention and of each amendment adopted by 
the Conference to the Governments of the States members of 
the Paris or Berne Unions, to the Government of any other 
State when it accedes to this Convention, and, on request, to 
the Government of any other State. The copies of the signed 
text of the Convention transmitted to the Governments shall 
be certified by the Government of Sweden. 

(4) The Director General shall register this Convention 
with the Secretariat of the United Nations. 
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Article 21 
Transitional Provisions 

(1) Until the first Director General assumes office, refer
ences in this Convention to the International Bureau or to 
the Director General shall be deemed to be references to the 
United International Bureaux for the Protection of Industrial, 
Literary and Artistic Property (also called the United Interna
tional Bureaux for the Protection of Intellectual Property 
(BIRPI)), or its Director, respectively. 

(2) (a) States which are members of any of the Unions 
but which have not become party to this Convention may, for 
five years from the date of entry into force of this Convention, 
exercise, if they so desire, the same rights as if they had 
become party to this Convention. Any State desiring to exer
cise such rights shall give written notification to this effect 
to the Director General; this notification shall be effective on 
the date of its receipt. Such States shall be deemed to be mem
bers of the General Assembly and the Conference until the 
expiration of the said period. 

(b) Upon expiration of this five-year period, such States 
shall have no right to vote in the General Assembly, the Con
ference, and the Coordination Committee. 

(c) Upon becoming party to this Convention, such States 
shall regain such right to vote. 

(3) (a) As long as there are States members of the Paris 
or Berne Unions which have not become party to this Conven
tion, the International Bureau and the Director General shall 
also function as the United International Bureaux for the Pro
tection of Industrial, Literary and Artistic Property, and its 
Director, respectively. 

(b) The staff in the employment of the said Bureaux on 
the date of entry into force of this Convention shall, during 
the transitional period referred to in subparagraph (a), be con
sidered as also employed by the International Bureau. 
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(4) (a) Once all the States members of the Paris Union 
have become Members of the Organization, the rights, obliga

tions, and property, of the Bureau of that Union shall devolve 
on the International Bureau of the Organization. 

(b) Once all the States members of the Berne Union have 
become Members of the Organization, the rights, obligations, 
and property, of the Bureau of that Union shall devolve on 
the International Bureau of the Organization. 
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ΜΕΡΟΣ I I 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
που υπογράφθηκε στη Στοκχόλμη τη 14η Ιουλ ίου 1967 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, 

Επιθυμώντας να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και» 
συνεργασία μεταξύ Κρατών γ ια αμοιβαίο όφελος αυτών και» με βάση 
το σεβασμό της κυριαρχίας τους και της ισότητας , 

Επιθυμώντας, με σκοπό την ενθάρρυνση δημιουργικής δρα

στηρ ιότητας , να προωθήσουν την προστασία της πνευματικής ι δ ι ο 

κτησίας παγκόσμια, 

Επιθυμώντας να εκσι#ρονίσουν και να καταστήσουν αποδο

τ ι κ ό τ ε ρ η τη διαχε ίρηση των Ενώσεων που ιδρύθηκαν στον τομέα της 
προστασίας της βιομηχανικής ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς και της προστασίας λογο

τεχν ικών και καλλιτεχνικών έργων, ενώ θα σέβονται πλήρως την ανε

ξαρτησία καθεμιάς από τ ι ς Ενώσεις, 

Συμφωνούν στα ακόλουθα: 

Α^Ρ_Θ..Ρ_0 1 

Ίδρυση του Οργανισμού 

Με τη Σύμβαση αυτή ιδρύεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας· 

AJL§L.°_ i 
Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής: 

( ι ) "Οργανισμός" σημαίνει τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Πνευματικής Ιδ ιοκτησ ίας (VIPO)· 

( ι ι ) "Δ ι εθν ί ς Γραφείο" σημαίνε ι το Διεθνές Γραφείο 
Πνευματικής Ιδ ιοκτησ ίας* 

( ι ι ι ) "Σύμ3αση του Παρισιού" σημαίνε ι τη Σύμβαση γ ια 
την Προστασία της Βιομηχανικής ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς που 
υπογράφτηκε την 20η Μαρτίου 1883, περιλαμβανο

μένων και όλων των αναθεωρήσεων της* 
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(ιν) "Σύμβαση της Βέρνης" σημαίνει, τη Σύμβαση για την 
Προστασία των Φιλολογικών και Καλλιτεχνικών Έργων, 
που υπογράφτηκε την 9η Σεπτεμβρίου 1886, περιλαμβα
νόμενων και όλων των αναθεωρήσεων της* 

(ν) "Ένωση του Παρισιού" σημαίνει τη Διεθνή Ένωση 
που ιδρύθηκε από τη Σύμβαση του Παρισιού0 

(νι) "Ένωση της Βέρνης" σημαίνει τη Διεθνή Ένωση που 
ιδρύθηκε από τη Σύμβαση της Βέρνης* 

(νιι) "Ενώσεις" σημαίνει την Ένωση του Παρισιού, τις 
Ειδικές Ενώσεις και Συμφωνίες που ιδρύθηκαν σε σχέ
ση με την Ένωση αυτή, την Ένωση της Βέρνης και 
οποιαδήποτε άλλη διεθνή συμφωνία που προορίζεται να 
προωθήσει την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας 
της οποίας τη διοίκηση αναλαμβάνει ο Οργανισμός 
σύμφωνα με το Άρθρο 4(ιιι)* 

(νιιι) "πνευματική ιδιοκτησία" περιλαμβάνει τα δικαιώματα 
που αφορούν: 
 στα φιλολογικά, καλλιτεχνικά και επιστημονικά 

έργα, 
 στις παραστάσεις ερμηνευτών καλλιτεχνών, τα φω

νογραφήματα και τις εκπομπές, 
 στις εφευρέσεις σ* όλους τους τομείς της ανθρώ

πινης προσπάθειας, 
 στις επιστημονικές ανακαλύψεις, στα βιομηχανικά 
σχέδια, 

 στα εμπορικά σήματα, τα σήματα παρεχομένων υπη

ρεσιών, εμιιρι*ά ονόματα και χαρακτηρισμούς 
 στην προστασία εναντίον του αθέμιτου ανταγωνισμού, 

καθώς και όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από 
πνευματική δραστηριότητα στο βιομηχανικό, επιστημο

νικό, φιλολογικό ή καλλιτεχνικό τομέαο 

!# 
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Ά ρ θ ρ ο 3 

Σκοπό6 του Οργανισμό6 

Ok σκοποί του Οργανισμού ε ί ν α ι t 

(ι) η προώθηση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτη
σίας παγκόσμια μέσω συνεργασίας μεταξύ Κρατών και, 
όπου είναι πρόσφορο, σε συνεργασία με οποιοδήποτε 
άλλο διεθνή οργανισμό, 

(ιι) η διασφάλιση διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των 
Ενώσεων· 

Ά ρ θ ρ ο 4 

Καθήκοντα 

Για την επ ί τευξη των σκοπών που αναφέρονται στο Άρθρο 
3 , ο Οργανισμός, μέσω των αρμόδιων οργάνων τ ο υ , και με επιφύλα

ξη τ η ς αρμοδιότητας καθεμιάς από τ ι ς Ενώσεις: 

( ι ) Θα προωθεί την επεξεργασία μέτρων που θα αποσκοπούν 
στη διευκόλυνση της αποτελεσματικής προστασίας της 
πνευματικής ι δ ι οκτησ ίας παγκόσμια και στην εναρμόνι 

ση της εθν ικής νομοθεσίας αον τομέα αυτό* 

( ι ι ) θα εκτελε ί τα δ ι ο ι κ η τ ι κ ά καθήκοντα της Ένωσης του 
Παρισιού, των Ειδικών Ενώσεων που ιδρύθηκαν σε σχέση 
με την Ένωση αυτή, καθώς και της Ένωσης της Βέρνης" 

( ι ι ι ) μπορεί να συμφωνήσει να αναλάβει ή να συμετάσχει στη 
διο ίκηση οποιασδήποτε άλλης δ ιεθνούς συμφωνίας που 
αποσκοπεί στην προώθηση της προστασίας της πνευματ ι 

κής ι δ ι οκτησ ίας* 

ί ι ν ) θα ενθαρρύνει τη συνομολόγηση διεθνών συμφωνιών που 
αποσκοπούν στην προώθηση της προστασίας της πνευματ ι 

κής ι δ ιοκτησ ίας* 

( ν ) θα προσφέρει τη συνεργασία του σε Κράτη που ζητούν 
νομική  τεχν ική βοήθεια στον τομέα της πνευματικής 
ι δ ιοκτησ ίας* 

( ν ι ) θα συγκεντρώνει και δ ι α δ ί δ ε ι πληροφορίες που αφορούν 
«την προστασία της πνευματικής ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς , θα δ ι ε ξ ά 

γ ε ι και προωθεί μελέτες στον τομέα αυτό και θα δημο

σ ι ε ύ ε ι τα πορίσματα των μελετών αυτών* 
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( ν ι ι ) θα δ ιατηρε ί υπηρεσίες που να διευκολύνουν τη δ ι εθνή 
προστασία της πνευματικής ι δ ιοκτησ ίας και», OTIOJ ε ί ν α ι 
πρόσφορο, θα προβλέπει γ ια καταχώρηση στον τομέα αυτό 
και γ ια τη δημοσίευση των στοιχε ίων των καταχωρήσεων* 

( ν ι ι ι ) θα προβαίνει σε κάθε άλλη πρόσιρορη ε ν έ ρ γ ε ι α · 

Ά ρ θ ρ ο | 

Ιδ ιότητα "έλους 

(1) Η ι δ ι ό τ η τ α Μέλους του Οργανισμού ε ίνα ι ανοικτή γ ια 6\α τα 
Κράτη που ε ί ν α ι μέλη μιας από τ ι ς Ενώσεις πο\. . ιαθορίζοντα, το 
Άρθρο 2 ( ν ι ι ) · 

(2) Η ι δ ι ό τητα Μέλους του Οργανισμού ε ί να ι ες ίσου ανοικτή γ ια 
όλα τα Κράτη που δεν ε ί ν α ι μέλη μιας από τ ν ς Ενώσεις, με την 
προϋπόθεση ότ ι αυτά: 

( ι ) ε ί ν α ι μέλη των Ηνωμένων Εθνών, μ ιας οποιασδήποτε 
από τ ι ς Ειδ ικευμένες Οργανώσεις των Ηνωμένων 3>νών, 
ή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργε ιας , ή 
ε ί ν α ι συμβαλλόμενα μέρη στο Καταστατικό του Διεθνούς 
Δικαστηρίου, ή 

( ι ι ) προσκαλούνται από τη Γενική Συνέλευση να καταστούν 
συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση αυτή· 

Ά ρ δ ρ ο 6 

Γενική Συνέλευση 

(1) (α) Θα υ π ' ρ ^ ε ι μια Γενική Συνέλευση αποτελούμενη από τα 
Κράτη μέρη αυτής της Σ'μβασης τα οποία ε ί να ι μέλη μ ιας από τ ι ς 
Ενώσεις . 

(β) Η Κυβέρνηση κάθε Κράτους θα αντιπροσωπεύεται από ένα 
αντιπρόσωπο, τον οποίο μπορούν να βοηθούν εναλλασσόμενοι ; ν τ ι 

πρόσωποι, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες. 

(γ ) Οι δαπάνες καθεμιάς αντιπροσωπείας θα βαρύνουν την 
Κυβέρνηση που την έ χ ε ι δ ι ο ρ ί σ ε ι · 

(2) Η Γενική Σ υ ν ' λ ε υ σ η : 

ftytuo 
( Ο θα δ ιορ ί ζ ε ι ^Δ ι ευθυντή ύστερα από πρόταση της Σ υ ν τ ο ν ι 

σ τ ι κ ή ς Επιτροπής* 
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( ι ι ) θα εξετάζει» και εγκρίνει» τ ι ς εκθέσε ι ς του Γενικού 
Διευθυντή αναφορικά με τον Οργανισμό και θα του δ ί 

δ ε ι κάθε αναγκαία οδηγία* 

( ι ι ι ) θα ε ξ ε τ ά ζ ε ι και εγκρ ίνε ι τ ι ς εκθέσε ι ς και δραστηριό

τ η τ ε ς της Συντον ιστ ικής Επιτροπής και θα δίδ ι : ι ο δ η γ ί 

ε ς στην Επιτροπή αυτή* 

( ι ν ) θα υ ι ο θ ε τ ε ί τον τ ρ ι ε τ ή προϋπολογισμό κοινών οαπανών 
των Ενώσεων* 

( ν ) θα ε γ κ ρ ί ν ε ι τα προτεινόμενα από το Γενικό Διευθυντή 
μέτρα αναφορικά με τη διο ίκηση των διεθνών συμφαν ι 

ων που αναφέρονται στο Άρθρο 4 ( ι ι ι ) * 

( ν ι ) θα υ ι ο θ ε τ ε ί τους οικονομικούς κανονισμούς του Οργα

νισμού* 

( ν ι ι ) θα καθορίζε ι τ ι ς γλώσσες εργασίας της Γραμματείας, 
λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική των Ηνωμένων Εθνών* 

( ν ( ι ι ) θα προσκαλεί τα αναφερόμενα στο Άρθρο 5 ( 2 ) ( ι ι ) Κρά

τη να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση αυτή* 

( ι χ ) θα αποφασίζει ποία Κράτη μη Μέλη του Οργανισμού και 
πο ίο ι δ ιακυβερνητ ικο ί και δ ι ε θ ν ε ί ς μη κυβερνητικοί 
οργανισμοί θα γ ίνοντα ι δεκτοί σ τ ι ς συνεδρ ιάοε ι ς της 
ως παρατηρητές* 

(Χ) θα ασκεί τ έ τ ο ι α άλλα καθήκοντα τα οποία είνο:ΐ σύμφωνα 
με τη Σύμβαση αυτή· 

(3) (α) Κάθε Κράτος, ανεξάρτητα αν ε ί ν α ι μέλος μ ι α ς ή π ε ρ ι σ 

σότερων Βνώσεων, θα έ χ ε ι μια ψήφο στη Γενική Συνέλευση.. 

(β) Το ένα δεύτερο των Κρατών μελών της Γενικής Συνέλευσης 
θα αποτελεί απαρτ ία· 

( γ ) Ανεξάρτητα από τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς της υποπαραγράφου ( β ) , 
αν κατά οποιαδήποτε σύνοδο ο αριθμός των Κρατών που αντιπροσω

πεύονται ε ί ν α ι μικρότερος του ενός δευτέρου αλλά ίσος ή μεγαλύ

τερος του ενός τ ρ ί τ ο υ των Κρατών μελών της Γενικής Συνέλευσης, 
η Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις αλλά, με την 
εξαίρεση αποφάσεων που αφορούν σε δ ιαδ ικαστ ικά θέματα, όλες οι 
αποφάσεις αυτές θα αποκτούν ισχύ μόνο αν τηρηθούν οι ακόλουθες 
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προϋποθέσεις· Το Διεθνές Γραφείο θα κοινοποιεί τις αποφάσεις 
αυτές στα Κράτη μέλη της Γενικής Συνέλευσης τα οποία δεν εί
χαν αντιπροσωπευθεί νια», θα καλεί αυτά" να εκφράσουν γραπτώς την 
ψήφο ή την αποχή τους μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από της ημε
ρομηνίας της κοινοποίησης· Αν, με τη λήξη της προθεσμίας αυτής, 
ο αριθμός των Κρατών που έχουν εκφράσει με τον τρόπο αυτό τη 
ψήφο ή την αποχή τους φθάσει τον αριθμό Κρατών που υπολείπονταν 
για το σχηματισμό απαρτίας στην ίδια τη σύνοδο, οι αποφάσεις 
αυτές θα αποκτούν ισχύ με την προϋπόθεση ότι διατηρείται ταυτό
χρονα και η απαιτούμενη πλειοψηφία© 

(δ) Επιφυλασσομένων των διατάξεων των υποπαραγράφων (ε) 
και (στ), η Γενική Συνέλευση θα λαμβάνει τις αποφάσεις της με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων των ριπτόμενων ψήφων· 

(ε) Η έγκριση μέτρων που αφορούν στη διοίκηση διεθνών 
συμφωνιών που αναφέρονται στο Άρθρο 4(ιιι) απαιτεί πλειοψηφία 
τριών τετάρτων των ριπτόμενων ψήφων· 

(στ) Η έγκριση συμφωνίας με τα Ηνωμένα Έθνη δυνάμει των 
Άρθρων 57 και 63 του Χάρτη των Ηνωμένων Βθνών απαιτεί π\.ςιοψη
φία εννέα δεκάτων των ριπτόμενων ψήφων. 

(ζ) Για το διορισμό του Γενικού Διευθυντή (παράγραφος 
(2)(ι)), την έγκριση μέτρων προτεινόμενων από το Γενικό διευθυ
ντή για διοίκηση διεθνών συμφωνιών (παράγραφος (2)(ν)), ιαθώς 
και για τη μεταφορά της έδρας (Άρθρο 10), η απαιτούμενη πλειο
ψηφία πρέπει να εξασφαλισθεί όχι μόνο στη Γενική Συνέλευση αλλ* 
επίσης και στη Συνέλευση της Ένωσης του Παρισιού και στ*ϊ Συνέ
λευση της Ένωσης της Βέρνης· 

(η) Οι αποχές δε θεωροόνται ως ψήφοι. 
(θ) Ένας αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί και να ψηφίζει 

στο όνομα ενός και μόνου Κράτους· 

(4) (α) Η Γενική Συνέλευση θα συνέρχεται μια φορά κάθε τρία 
ημερολογιακά έτη σε τακτική σύνοδο, την οποία θα συγκαλεί' ο Γε
νικός Διευθυντήςο 

(β) Η Γενική Συνέλευση θα συνέρχεται σε έκτακτη σύνοδο, 
την οποία θα συγκαλεί ο Γενικός Διευθυντής είτε κατόπιν αίτησης 
της Συντονιστικής Επιτροπής είτε κατόπιν αίτησης του ενόί; τε
τάρτου των Κρατών μελών της Γενικής Συνέλευσης· 
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( γ ) Οι σύνοδος θα συγκροτούνται στην έδρα του Οργανισμού* 

5 · Κράτη μέρη της Σύμβασης αυτής που δεν ε ί ν α ι μέλη μιας από 
τ ι ς Ενώσεις θα γ ί νοντα ι δεκτά στνς συνεδρ ιάσε ι ς της Γενικής 
Συνέλευσης ως παρατηρητές* 

6 · Η Γενική Συνέλευση θα υ ι ο θ ε τ ε ί το δ ικό της εσωτερικά δ ι α δ ι 

καστικά κανόνισμα· 

Ά ρ θ ρ ο 7 

Διάσκεψη 

(1) (α) Θα υπάρχει μια Διάσκεψη αποτελούμενη από τα Κράτη μέ

ρη της Σύμβασης αυτής, ανεξάρτητα αν αυτά ε ί ν α ι ή όχ ι και μέλη 
μ ιας από τ ι ς Ενώσεις» 

(β) Η Κυβέρνηση κάθε Κράτους θα αντιπροσωπεύεται απ<5 ένα 
αντιπρόσωπο, τον οποίο μπορούν να βοηθούν εναλασσόμενοι α»>τιπρό

σωποι, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες· 

( γ ) Οι δαπάνες καθεμιάς αντιπροσωπείας θα βαρύνουν την Κυ

βέρνηση που την έχε ι δ ι ο ρ ί σ ε ι β 

(2) Η Διάσκεψη 

(ι) θα συζητεί θέματα γενικού ενδιαφέροντος στον τοαέα της 
πνευματικής ιδιοκτησίας και μπορεί να υιοθετεί συστά
σεις για τα θέματα αυτά, λαμβανομένης υπόψη της αρμο
διότητας και αυτονομίας των Ενώσεων* 

(ιι) θα υιοθετεί τον τριετή προϋπολογισμό της Διάσκεψης · 
(ιιι) μέσα στα όρια του προϋπολογισμού της Διάσκεψης, θα 

καθορίζει το τριετές πρόγραμμα νομικής  τεχνικής 
βοήθειας* 

(ιν) θα υιοθετεί τροποποιήσεις της Σύμβασης αυτής όπως προ
βλέπει το Άρθρο 17* 

(ν) θα αποφασίζει ποία Κράτη μη Μέλη του Οργανισμού και 
ποίοι διακυβερνητικοί και διεθνείς μη κυβερνητικοί 
οργανισμοί θα γίνονται δεκτοί στις συνεδριάσεις της 
ως παρατηρητές* 



959 

( ν ι ) θα ασκεί τ έ τ ο ι α άλλα καθήκοντα τα οποία ε ί ν α ι σύμφωνα 
με τη Σύμβαση αυτή . 

(3) (α) Κάθε Κράτος Μέλος θα έχε ι μια ψήφο στη Διάσκεψη* 

(β) Το ένα τ ρ ί τ ο των Κρατών Μελών θα αποτελεί απαρτία* 

( γ ) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του Άρθρου 17, η Διά

σκεψη θα λαμβάνει τ ι ς αποφάσεις της με πλειοψηφία των 
δύο τρ ίτων των ριπτόμενων ψήφων* 

(δ) Το ύψος των συνεισφορών των Κρατών μερών της Σύαβασης 
αυτής, τα οποία δεν ε ί να ι μέλη μ ιας από τ ι ς Ενώνεις, 
θα καθορίζεται με ψηφοφορία στην οποία μόνον οι α ν τ ι 

πρόσωποι των Κρατών αυτών θα έχουν το δικαίωμα να ψη

φίσουν* 

( ε ) Οι αποχές δε θεωρούνται ως ψήφοι* 

(στ) Έ ν α ς αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί και να ψ ι φ ί ζ ε ι 
στο όνομα ενός και μόνου Κράτους* 

(4 ) (α) Η Διάσκεψη θα συνέρχεται σε τακτ ική σύνοδο, την οποία 
θα συγκαλεί ο Γενικός Διευθυντής , κατά τον ί δ ι ο χρόνο 
και στον ί δ ι ο τόπο όπως και η Γενική Συνέλευση. 

(β) Η Διάσκεψη θα συνέρχεται σε έκτακτη σύνοδο, την οποία 
θα συγκαλεί ο Γενικός Διευθυντής , κατόπιν αίτησης της 
πλειοψηφίας των Κρατών Μελών. 

(5) Η Διάσκεψη θα υ ιοθετε ί το δικό της εσωτερικό διαδικαστικό 
Κανονισμό· 

Ά ρ θ ρ ο 8 

Συντονιστ ική Επιτροπή 

(1 ) (α) Θα υπάρχει μια Συντον ιστ ική Επιτροπή αποτελούμενη από 
τα Κράτχ] μέρη της Σύμβασης αυτής τα οποία ε ί ν α ι μέλη 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης του Παρισιού 
ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης της Βέρνης ήκ 
των δυο αυτών Ενώσεων·~ Όμως, αν οποιαδήποτε από τ ι ς 
Ενώσεις αυτές αποτελε ίτα ι από περισσότερες του ενός τ ε 

τάρτου των χωρών μελών της Συνέλευσης η οποία τ«*ς έχε ι 
εκλέξε ι , τότε η Εκτελεστική αυτή Επιατροπή θα υποδείξε ι 
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μεταξύ των μελών της το Κράτη που θα καταστούν μέλη 
της Συντονιστικής Επιτροπής, με τέτοιο τρόπο ώστε ο 
αριθμός τους να μη υπερβάλει το πιο πάν» αναρερθέν 
ένα τέταρτο και με την προϋπόθεση ότι η χώρα στο έδα
φος της οποίας ο οργανισμός έχει την έδρα του δε θα 
περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του πιο πάν» τετάρτου· 

(β) Η Κυβέρνηση καθενός Κράτους μέλους της Συντονιστικής 
Επιτροπής θα αντιπροσωπεύεται από ένα αντιπρόσωπο, τον 
οποίο μπορούν να βοηθούν εναλλασσόμενοι αντιπρόσωποι, 
σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες· 

(γ) Οποτεδήποτε η Συντονιστική Επιτροπή εξετάζει ΐίτε θέ
ματα αμέσου ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα ή τον προϋ
πολογισμό της Διάσκεψης και την ημερήσια διάταξη της 
είτε προτάσεις για την τροποποίηση αυτής της σύμβασης 
οι οποίες θα επηρέαζαν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις 
Κρατών μερών αυτής της Σύμβασης τα οποία δεν sivai μέ
λη μιας από τις Ενώσεις, το ένα τέταρτο των Κρατών αυτώ 
θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επι
τροπής με τα ίδια δικαιώματα όπως και τα μέλη της Επι
τροπής αυτής· Η Διάσκεψη σε καθεμιά από τις τακτικές 
συνόδους της θα καθορίζει τα Κράτη αυτά· 

(δ) Οι δαπάνες καθεμιάς αντιπροσωπείας θα βαρύνουν την Κυ
βέρνηση που της έχει διορίσει· 

(2) Αν οι άλλες Ενώσεις, των οποίων τη διοίκηση έχει ο οργανι
σμός, επιθυμούν να εκπροσωπούνται ως τέτοιες στην Συντονιστική 
Επιτροπή, οι αντιπρόσωποί τους πρέπει να ορίζονται μεταξύ των 
Κρατών μελών της Συντονιστικής Επιτροπής· 

(3) Η Συντονιστική Επιτροπή 

(ι) θα συμβουλεύει τα όργανα των Ενώσεων, τη Γενιπή Συ
νέλευση, τη Διάσκεψη και το Γενικό Διευθυντή χάνω σε 
όλα τα διαχειριστικά, οικονομικά και άλλα ζητήματα κοι
νού ενδιαφέροντος είτε δυο ή περισσοτέρων Ενώσεων, εί
τε μιας ή περισσοτέρων Ενώσεων και του Οργανισμού, ιδι
αίτερα δε πάνω στον προϋπολογισμό κοινών δαπανών των 
Ενώσεων* 
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( ι ι ) θα καταρτίζει το προσχέδιο ημερήσιας διάταξης της Γε

νικής Συνέλευσης* 
ημερήσιας 

( i t Ο θα καταρτίζει το προσχέδιο /^ διάταξης και το π ρ ο 
σχέδιο προγράμματος και τον προϋπολογισμό της Διάσκεψης* 

( ι ν ) με βάση τον τριετή προϋπολογισμό των κοινών δαπανών 
των Ενώσεων και τον τριετή προϋπολογισμό της Διάσκεψης, 
καθώς και το τ ρ ι ε τ έ ς πρόγραμμα νομικής  τεχνικής βοή

θειας , θα καταρτίζει τους αντβχοιχους ετήσιους, προϋπο

λογισμούς και προγράμματα* ^ 

( ν ) όταν πρόκειται να λήξει η θητεία του Γενικού Διευθυ

ντή, ή όταν κενωθεί η θέση του Γενικού Διευθυντή, θα 
προτείνει υποψήφιο για διορισμό στη θέση αυτή από τη 
Γενική Συνέλευση* αν η Γενική Συνέλευση δε διορίσει 
τον προτεινόμενο, η Συντονιστική Επιτροπή θα προτείνει 
άλλο υποψήφιο* η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέ

χρις ότου ο τελευταίος υποψήφιος διορισθεί ατ:ό τη Γε

νική Συνέλευση* 

( ν ι ) αν η θέση του Γενικού Διευθυντή κενωθεί μεταξύ δύο σ υ 

νόδων της Γενικής Συνέλευσης, θα δ ι ο ρ ί ζ ε ι Αναπληρωτή 
Γενικό Διευθυντή για το χρόνο μέχρι να αναλάβει ο νέος 
Γενικός Διευθυντής* 

( ν ι ι ) θα ασκεί τέτοια άλλα καθήκοντα τα οποία χορηγούνται σ" 
αυτή δυνάμει της Σύμβασης αυτής· 

(Α·) (α) Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνέρχεται σε τακτι κή σύνο

δο μια φορά κατ* έτος , την οποία θα συγκαλεί ο Γενικός διευθυντής. 
Αυτή συνήθως θα συγκροτείται στην έδρα του Οργανισμού. 

(β) Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνέρχεται σε έκτακτη σύνο

δο, την οποία θα συγκαλεί ο Γενικός Διευθυντής ε ίτε με ό'ική του 
πρωτοβουλία ε ί τ ε κατόπιν αίτησης του Προέδρου αυτής ή του ενός 
τετάρτου των μελών αυτής· 

(5) (α) Κάθε Κράτος, ε ί τ ε ε ίναι μέλος της μιας ε ίτε και των 
δύο Εκτελεστικών Επιτροπών που αναφέρονται στην παράγρα<ι>ο 1 ( a ) , 
θα έχει μια ψήφο στη Συντονιστική Επιτροπή. 
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(β) Το ένα δεύτερο των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής 

θα αποτελεί απαρτία· 

(γ) Ένας αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί και νο: ψηφίζει 
στο όνομα ενός και μόνου Κράτους© 

(6) (α) Η Συντονιστική Επιτροπή θα εκφράζει τις γνώμες της και 
θα λαμβάνει τις αποφάσεις της με απλή πλειοψηφία των φιπτόμενων 
ψήφων* Οι αποχές δε θεωρούνται ως ψήφοι· 

(β) Παρά την εξασφάλιση απλής πλειοψηφίας, οποιοδήποτε μέ
λος της Συντονιστικής Επιτροπής μπορεί, αμέσως μετά την ψηφοφο
ρία, να ζητήσει όπως οι ψήφοι αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής αν«

Λαταμέτρησης με τον ακόλουθο τρόπο: θα καταρτίζονται δυο ξεχωριστοί 
κατάλογοι, ο ένας θα περιέχει τα ονόματα των Κρατών με?νών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης του Παρισιού και ο άλλος τα 
ονόματα των Κρατών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης 
της Βέρνης* η ψήφος κάθε κράτους θα σημειώνεται έναντι, του ονό
ματος του που περιέχεται σε πάθε κατάλογο· Αν η ειδική αυτή 
ανακαταμέτρηση δείξει ότι δεν έχει εξασφαλισθεί απλή πλειοψηωία 
στον καθένα από τους καταλόγους αυτούς, η πρόταση δε θ« θεωρεί
ται ως εγκριθείσα· 

(7) Κάθε Κράτος Μέλος του Οργανισμού, το οποίο δεν εύ>αι μέλος 
της Συντονιστικής Επιτροπής, μπορεί να εκπροσωπείται στις συνε
δριάσεις της Επιτροπής με παρατηρητές που θα έχουν το όικαίωμα 
να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

(8) Η Συντονιστική Επιτροπή θα υιοθετεί το δικό της εσωτερικό 
διαδικαστικό Κανονισμό· 

'L2 θ Ρ ο ,2 
Διεθνές Γραφείο 

(1) Το Διεθνές Γραφείο θα αποτελεί τη Γραμματεία του Οργανισμού. 

(2) Το Διεθνές Γραφείο θα διευθύνεται από το Γενικό Διευθυντή, 
βοηθούμενο από δυο ή περισσότερους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές. 

(3) 0 Γενικός Διευθυντής θα διορίζεται για σταθερή θη;εία, η 
οποία θα είναι τουλάχιστο έξιετίν· Αυτός θα είναι επανεκλέξιμος 
για σταθερές θητείες· Οι περίοδοι του αρχικού διορισμού 
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Hal· τ«ν ill·θανών μεταγενέστερων διορισμών, καθώς Hal· όλοι. ot άλ

\ol· opol· του δl·opl·σμoύ, θα κaθopίζovτal· από τη Γεvl·κή Συνέλευση· 

(4) (α) 0 Γεvl·κός Δl·ευθυvτής θα eCval· ο ανώτατος εκτελεσ^κός 
λειτουργός του Οργανισμού· 

(β) Θα εκπροσωπεί τον Οργανισμό· 

(γ) Θα δίδε ι αναφορά στη Γενική Συνέλευση Hal· θα τηρεί τ ι ς 
οδηγίες της αναφορικά με τl·ς εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις 
του Οργανισμού· 

(5) 0 Γενικός Διευθυντής θα καταρτίζει το προσχέδιο προγραμμά

των και προϋπολογισμών και τ ι ς περιοδικές ε κ θ έ σ ε ι ς για τ ι ς δρα

στηριότητες· Θα δl·aβl·βάζει αυτά στις Κυβερνήσεις των ενδιαφερό

μενων Κρατών, καθώς και στα αρμόδια όργανα των Ενώσεων και του 
Οργανισμού· 

(6) 0 Γεvl·κός Δl·ευθυvτής, καθώς κal· κάθε άλλο μέλος τους προσωπι

κού που υποδεικνύει αυτός, θα συμμετέχουν, χωρβς δικαίωμα ψήφου, 
σ' όλες τ ι ς συνεδριάσεις της Συντονιστικές Εκτροπής και κάθε 
άλλης επ^ροπής ή ομάδας εργασίας· 0 Γεvl·κός Δl·ευθυvτή<:;, η οποιο

δήποτε μέλος του προσωπικού που υποδεικνύει αυτός, θα αεκεί ex 
o f f i c i o καθήκοντα γραμματέα των οργάνων αυτών· 

(7) 0 Γενικός Διευθυντής θα δ ι ο ρ ί ζ ε ι το αναγκαίο προσωπικό για 
την αποδοτική εκπλήρωση των καθηκόντων του Διεθνούς Γρας>είουο 
Θα διορίζε ι τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές μετά από έγν,ριση της 
Συντονιστικής Επιτροπής· Οι όροι απασχόλησης θα διέπονται από 
τους κανονισμούς προσωπικού που θα εγκριθούν από την Συντονιστι 

κή Επιτροπή με πρόταση του Γενικού Διευθυντή· Το κυριώτερο κρι 

τήριο για την πρόσληψη του προσωπικού και τον καθορισμό των όρων 
υπηρεσίας θα ε ίναι η ανάγκη εξασφάλισης υψηλών επιπέδων απόδοσης, 
ικανότητας και ακεραιότητας· Πρέπει να δίδεται ιδ ιαίτερη προσο

χή στη σπουδαιότητα πρόσληψης του προσωπικού πάνω στην ευρύτερη 
δυνατή γεωγραφική βάση· 

(8) 0 χαρακτήρας των ευθυνών του Γενικού Διευθυντή και του προ

σωπικού ε ίναι αποκλειστικά διεθνής· Στην εκπλήρωση των καθηκό

ντων τους δε θα επιζητούν ή λαμβάνουν οδηγίες απ* οποιαδήποτε Κυ

βέρνηση ή αρχή ξένη προς τον Οργανισμό. Θα απέχουν από κάθε 2κώ#*\ 
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που μπορεί να επηρεάσει, τη θέση τους ως διεθνών λε ιτουργών· Κά

θε Κράτος Μέλος αναλαμβάνει να σέβεταν Tqv αποκληστικά δ ι ε θ ν ή 
χαρακτήρα των ευθυνών του Γενικού Διευθυντή και του προσωπικού 
και να μη επ ιδ ιώκε ι να επηρεάσει αυτούς στην εκπλήρωση ταίν καθη

κόντων τ ο υ ς · 

Ά ρ θ ρ ο 10 

'Εδρα 

(1) 'Εδρα του οργανισμού ε ί ν α ι η Γενεύη . 

(2) Η μεταφορά της έδρας μπορεί να αποφασισθεί όπως προβλέπει 
το Άρθρο 6 ( 3 ) ( δ ) και ( ζ ) . 

Ά ρ θ ρ ο 11 

Οικονομικά 

(1) 0 Οργανισμός θα έχε ι δυο ξεχωριστούς προϋπολογισμούς: τον 
προϋπολογισμό των κοινών δαπανών των Ενώσεων, και τον προϋπολο

γισμό της Διάσκεψης· 

(2 ) (α) 0 προϋπολογισμός των κοινών δαπανών των Ενώσεων θα π ε 

ριλαμβάνει πρόβλεψη γ ια δαπάνες που ενδιαφέρουν διάφορες Ενώσεις· 

(β) 0 προϋπολογισμός αυτός θα χρηματοδοτείται από τ ι ς ακό

λουθες πηγές : 

( ι ) εισφορές των Ενώσεων, νοουμένου ό τ ι το ποσόν της ε ισφο

ράς μ ιας εκάστης Ένωσης θα καθορ ίζετα ι από τη Σ υ ν έ 

λευση τ η ς , λαμβανομένου υπόψη του ενδιαφέροντος που έ 

χ ε ι η Ένωση σ τ ι ς κο ινές δαπάνες* 

( ι ι ) δικαιώματα γ ια υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από ;ρ Δ ι ε 

θνές Γραφείο και που δεν έχουν άμεση σχέση με οποιαδή

ποτε Ένωση ή που δεν ε ισπράττονται γ ι α υπηρεσι'&ς που 
παρασχέθηκαν από το Δ ι ε θ ν έ ς Γραφείο στον τομέ« της ν ο 

μ ικής  τεχν ικής βοήθειας* 

( ι ι ι ) πωλήσεις ή δικαιώματα κπί δημοσιευμάτων του Διεθνούς. 
Γραφείου που δεν έχουν άμεση σχέση με οποιαδήποτε από 
τ ι ς Ενώσεις* 
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(uv) δωρεές, κληροδοτήματα και επηχορηγήσεις υπέρ του Οργα
νισμού, εκτός εκείνων που αναφέρονται* στην παράγραφο 
(3), (β) (uv)· 

(ν) ενοίκια, τόκος και» άλλα διάφορα έσοδα του Οργανισμού© 

(3) (α) 0 Προϋπολογισμός της Διάσκεψης θα περιλαμβάνει πρόβλε
ψη για τις δαπάνες συγκρότησης των συνόδων της Διάσκεψης νιαι για 
τα έξοδα του προγράμματος νομικής  τεχνικής βοήθειας· 

(β) 0 προϋπολογισμός αυτός θα χρηματοδοτείται από τις ακό
λουθες πηγές: 

(ι) εισφορές από Κράτη μέρη της Σύμβασης αυτής τα οποία 
δεν είναι μέλη οιασδήποτε από τις Ενώσεις* 

(ιι) ποσά που διατίθενται, στον προϋπολογισμό αυτό ααό τις 
Ενώσεις, νοουμένου ότι το ποσό που θα διατίθεται από 
την καθεμιά 'Ενωση θα καθορίζεται από τη Συνέλευση 
της και ότι καθεμιά Ένωση θα διββιούται να μην συνει
σφέρει στον προϋπολογισμό αυτό* 

(lit) ποσά εισπραττόμενα για υπηρεσίες που παρέχονται από 
το Διεθνές Γραφείο στον τομέα της νομικής  τεχνικής 
βοήθειας* 

(ιν) δ·ρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις υπέρ του Οργα
νισμού για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγρα
φο (α)· 

(4) (α) Για τον καθορισμό της συμβολής του στον προϋπολογισμό 
της Διάσκεψης, κάθε Κράτος μέρος της Σύμβασης αυτής το οαοίο δεν 
είναι μέλος μιας από τις Ενώσεις, θα κατατάσσεται σε μια κατηγο
ρία και θα πληρώνει τις ετήσιες εισφορές του με βάση αριθμό μονά
δων που καθορίζεται ως ακολούθως: 

Κατηγορία Α ·......· 10 
Κατηγορία Β · · · · · · © · 3 
Κατηγορία Γ . . . . . . . . 1 
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(β ) Κάθε Κράτος οφείλει , , ταυτόχρονα με την ενέργε ια που 
προβλέπεται, στο Άρθρο 1 4 ( 1 ) , να δηλώσει την κατηγορία στην 
οποία επ ιθυμε ί να ανήκε ι · Κάθε Κράτος μπορεί να αλλάξει κατη

γ ο ρ ί α · Αν ε π ι λ έ ξ ε ι χαμηλότερη κατηγορία, το Κράτος αυτό* ο φ ε ί  . 
λε ι να το ανακοινώσει στη Διάσκεψη σε μια από τ ι ς τ α κ τ ι κ έ ς σ υ 

νόδους τ η ς · Κάθε τ έ τ ο ι α αλλαγή θα έχε ι ισχύ από την έναρξη του 
ημερολογιακού έτους που έπεται της συνόδου· 

( γ ) Η ετήσια εισφορά κάθε Κράτους θα έ χ ε ι τον ί δ ι ο λόγο 
προς το ολικό ποσό των εισφορών όλων των Κρατών αυτών " ία τον 
προϋπολογισμό της Διάσκεψης, ως και ο αριθμός των μονάδων του 
προς τον ολικό αριθμό των μονάδων όλων των ειρημένων Κρατών· 

( δ ) Οι εισφορές ε ί ν α ι πληρωτέες την πρώτη Ιανουαρίου εκά

στου έ τ ο υ ς · 

( ε ) Αν ο προϋπολογισμός δεν ε γ κ ρ ι θ ε ί πριν την έναρξη της 
νέας οικονομικής περιόδου, ο προϋπολογισμός θα ε ί ν α ι του ί δ ι ο υ 
επιπέδου όπως και εκε ίνος του προηγούμενου έτους , σύμφωνα με 
τους οικονομικούς κανονισμούς· 

(5 ) Κράτος μέρος της Σύμβασης αυτής, το οποίο δεν ε ί ν ς ΐ μέλος 
μ ιας από τ ι ς Ενώσεις και το οποίο τ ε λ ε ί σε υπερημερία πληρωμής 
των εισφορών του δυνάμει του παρόντος Άρθρου, καθώς κοί Κρά

τ ο ς .μέρος της Σύμβασης αυτής, το οποίο ε ί ν α ι μέλος μιας από τ ι ς 
Ενώσεις και το οποίο τ ε λ ε ί σε υπερημερία πληρωμής των εισφορών 
του προς οποιαδήποτε από τ ι ς Ενώσεις, σ τ ε ρ ε ί τ α ι ψήφου σε όλα 
τα όργανα του Οργανισμού στα οποία ε ί ν α ι μέλος , αν το καθυστε

ρούμενο ποσό ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των εισφορών του 
που οφε ίλετα ι γ ια τα δυο προηγούμενα πλήρη έ τ η · 7ίαρόρ& ewca, 
οποιοδήποτε από τα όργανα αυτά μπορεί να ε π ι τ ρ έ π ε ι στο Κράτος 
αυτό να συνεχ ίσε ι να ασκεί το δικαίωμα ψήφου σ* αυτό, αν και 
εφόσο ήθελε ικανοποιηθε ί ό τ ι η καθυστέρηση της πληρωμής ο φ ε ί  , 
λεται σε ε ξ α ι ρ ε τ ι κ έ ς και αναπόφευκτες π ε ρ ι σ τ ά σ ε ι ς · 

(6) Το ποσό των οφειλόμενων τελών και δικαιωμάτων γ ι α υπηρεσίες 
που παρασχέθηκαν» από το Διεθνές Γραφείο στον τομέα της νομικής

τ εχν ικής βοήθειας θα καθορίζεται από το Γενικό Διευθυντή, ο 
οποίος και θα υποβάλλει σχετ ική έκθεση στη Συντον ιστ ική Επιτροπή 
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(7) Ο Οργανισμός, με την έγκριση της Συντον ιστ ικής Επιτροπής, 
μπορεί να δέχεται· δωρεές, κληροδοτήματα και» επ ιχορηγήσε ις απ* 
ευθε ίας από Κυβερνήσεις, δημόσια ή ι δ ιωτ ικά ιδρύματα, συνδέ 

σμους ή ι δ ι ώ τ ε ς · 

(8) (α) 0 Οργανισμός θα έχε ι ένα ταμε ίο κεφαλαίου κίνησης που 
θα συνίσταται από τ ι ς εφ* άπαξ πληρωμές που θα γύνουν ακό τ ι ς 
Ενώσεις και από κάθε Κράτος μέρος της Σύμβασης αυτής το οποίο 
δεν ε ί ν α ι μέλος μ ιας από τ ι ς Ενώσεις· Το Ταμείο αυτό θα αυξά

νεται οποτεδήποτε ήθελε καταστεί ενεπαρκές· 

(β) Το ποσό της εφ* άπαξ πληρωμής καθεμιάς από τ ι ς Ενώ

σ ε ι ς και της πιθανής συμμετοχής της σ* οποιαδήποτε αύξηση θα 
αποφασίζεται από την ί δ ι α · 

( γ ) Το ποσό της εφ ' άπαξ πληρωμής καθενός Κράτους μέρους 
της Σύμβασης αυτής, το οποίο δεν ε ί να ι μέλος μ ιας από τ ι ς Ενώ

σ ε ι ς , και το μ ε ρ ί δ ι ο του σ* οποιαδήποτε αύξηση θα ε ί ν α ι μέρος 
της εισφοράς του Κράτους αυτού γ ια το έτος κατά το οποίο σ υ ν ί 

σταται το ταμε ίο ή αποφασίζεται η αύξηση· Η αναλογία και ο ι 
όροι πληρωμής θα καθορίζονται από τη Διάσκεψη με πρόταση του 
Γενικού Διευθυντή και ύστερα από γνωμοδότηση της Συντον ιστ ικής 
Επιτροπής· 

U9) (α) Στη συμφωνία γ ια την έδρα που θα συναφθεί με το Κρά

τος στο έδαφος του οποίου ο Οργανισμός θα έ χ ε ι την έδρα τ ο υ , πρέ

πει να διαλαμβάνεται πρόνοια ό τ ι , οποτεδήποτε το ταμε ίο κεφα

λαίου κίνησης ήθελε ε ί ν α ι ανεπαρκές, το Κράτος αυτό θα παρέχει 
χορηγήσεις· Το ποσό αυτών ως και ο ι όροι με τους οποίοι ς θα 
παρέχονται θα αποτελούν σε κάθε περίπτωση αντ ικε ίμενο ξεχωριστών 
συμφωνιών μεταξύ του Κράτους αυτού και του Οργανισμού· Για 
όσο χρόνο το Κράτος αυτό παραμένει δεσμευμένο με την υποχρέωση 
να παρέχει χορηγήσεις , τούτο θα δ ικα ιούτα ι e x  o f f i c i o να έ χ ε ι 
έδρα στη Συντον ιστ ική Επιτροπή. 

(a) 
(β) Τόσο το Κράτος που αναφέρεται στην υποπαράγραφο/όσο 

και ο Οργανισμός θα έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της υποχρέω

σης παροχής χορηγήσεων, ύστερα αιιό γραπτή κοινοποίηση. Η καταγ

γελία θα λαμβάνει ισχύ μετά πάροδο τριών ετών από του τέλους 
του έτους κατά το οποίο έ χ ε ι κοινοποιηθε ί αυτή· 
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(10) 0 λ ο γ ι σ τ ι κ ό ς έλεγχος των λογαριασμών θα γ ί ν ε τ α ι από ένα 
ή περισσότερα Κράτη Μέλη, ή από εξωτερικούς ε λ ε γ κ τ έ ς , όπως προ

βλέπεται στους οικονομικούς κανονισμούς. Αυτοί θα δ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ι 
από" τη Γενική Συνέλευση με τη συγκατάθεση τ ο υ ς · 

Ά ρ θ ρ ο 12 

Νομική Ικανότητα* Προνόμια και Ασυλίες 

(1) 0 Οργανισμός θα απολαύει στο έδαφος καθενός Κράτους Μέλους, 
σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους αυτού, τόση νομική ικανότητα 
όση ε ί ν α ι απαραίτητη γ ια την εκπλήρωση των σκοπών του Οι>γανισ,..ο£ 
και την άσκηση των καθηκόντων του© 

(2) 0 Οργανισμός θα συνάψει συμφωνία γ ι α έδρα με την Ελβετική 
Ομοσπονδία και με οποιοδήποτε άλλο Κράτος στο οποίο δυνατό μ ε τ α 

γενέστερα να εγκατασταθεί η έδρα τ ο υ · 

(3) 0 Οργανισμός μπορεί να συνάπτει δ ι μ ε ρ ε ί ς και πολυμερείς 
συμφωνίες με άλλα Κράτη Μέλη με σκοπό την παραχώρηση στον Οργα

νισμό, στους λε ι τουργούς του και στους αντιπροσώπους όλων των 
Κρατών Μελών τέτο ιων προνομίων και ασυλιών αναγκαίων γ ια την 
εκπλήρωση των σκοπών του και την άσκηση των καθηκόντων τ ο υ . 

(4) 0 Γενικός Διευθυντής μπορεί να διαπραγματεύεται κα*, ύστε^

ρα από έγκριση της Συντον ιστ ικής Επιτροπής, θα συνάπτει και υπο

γράφει δ ια λογαριασμό του Οργανισμού τ ι ς συμφωνίες που ιναφέρο

νται σ τ ι ς παραγράφους (2) και ( 3 ) · 

Ά Ρ θ ρ ο 13 

Σχέσε ι ς με *Αλλους Οργανισμούς 

(1) 0 Οργανισμός θα δημιουργήσει , όπου αρμόζει , σ χέ σ ε ι ς συνεργα

σίας με άλλ,ους διακυβερνητικούς οργανισμούς· Κάθε γενικ,ή συμφω

νία προς αυτή την κατεύθυνση που γ ί ν ε τ α ι με τ έ τ ο ι ο υ ς οργανισμούς 
θα συνομολογείται από το Γενικό Διευθυντή ύστερα από έγκριση της 
Συντον ιστ ικής Επιτροπής© 

(2) 0 Οργανισμός μπορεί , σε θέματα της αρμοδιότητας του , να προ

βαίνε ι σε κατάλληλες δ ι ευθετήσε ι ς για διαβουλεύσεις και συνεργασία 
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με δ ι ε θ ν ε ί ς ^ μ η κυβερνητικούς οργανισμούς κ α ι , με τη συγκατάθεση 
των ενδιαφερόμενων Κυβερνήσεων, με εθνικούς οργανισμούς, κυβερνη

τ ι κ ο ύ ς ή μη· Οι δ ι ε θ ε τ ή σ ε ι ς αυτές θα γCvovται από το Γενικό 
Διευθυντή" ύστερα από έγκριση της Συντον ιστ ικής Επιτροπής· 

Ά ρ θ.ρ ο 14 

Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμβάσεως 

(1) Κράτη αναφερόμενα στο Άρθρο 5 μπορούν να γ ίνουν συμβαλλό , 
μένα μέρη της Σύμβασης και Μέλη του Οργανισμού: 

( ι ) με την υπογραφή χωρίς επιφύλαξη της επικύρωσης, ή 

( ι ι ) με την υπογραφή, κάτω από την επιφύλαξη της επικύρωσης 
ακολουθούμενης από την κατάθεση του εγγράφου επικύρω

σης, ή 

( ι ι ι ) με την κατάθεση του εγγράφου προσχώρησης· 

(2) Παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης στη Σύμβαση 
αυτή, Κράτος μέρος της Σύμβασης του Παρισιού, της Σύμβασης της 
Βέρνης ή και των δυο αυτών Συμβάσεων, μπορεί να γ ί ν ε ι μέρος της 
Σύμβασης αυτής μόνον αν ταυτόχρονα επικυρώσει ή πpoσχωpfσει ή μό

νον αφού έ χ ε ι επικυρώσει ή προσχωρήσει: ε ί τ ε στην Πράξτ* της 
Στοκχόλμης της Σύμβασης του Παρισιού στην ολότητα της ή με μόνον 
τον περιορισμό που ε κ τ ί θ ε τ α ι στο Άρθρο 2 0 ( 1 ) ( β ) ( ι ) α υ τ ί ς , ε ί τ ε 
στην Πράξη της Σ τ ο κ ^ λ μ η ς της Σύμβασης της Βέρνης στην ολότητα 
της ή με μόνον τον περιορισμό που εκτ ίθετα ι στο Άρθρο 2 8 ( 1 ) ( β ) ( Ί ) 
αυτής· 

(5) Τα έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησης θα κατατ ίθεντα ι στο Γε

νικό Διευθυντή· 

Έναρξη Ισχύος της Σύμβασης 

(1) Η Σύμβαση αυτή θα αρχίσε ι να ισχύε ι μετά πάροδο τροων μ η 

νών αφότου δέκα Κράτη μέλη της Ένωσης του Παρισιού και επτά 
Κράτη μέλη της Έ'νωσηδ της Βέρνης έχουν ενεργήσει όπως προβλέ

πει το Άρθρο 1 4  0 ) , νοε ί τα ι ό τ ι , αν ένα Κράτος είκαι μέλος και . 
των δυο Ενώσεων, το Κράτος αυτό θα καταλογίζεται και σ τ ι ς δυο 
ομάδες· Στην ημερομηνία αυτή η Σύμβαση θα α ρ χ ί ζ ε ι να ισχύε ι ε π ί 

σης και γ ια Κράτη τα οποία , αν και δεν ε ί να ι μέλη μιας από τ ι ς 
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δυο Ενώσεις, έχου» «,νεργήσει ό*πως προβλέπει το 'Αρθρο 14(1) τ ρ ε ι ς 
ή περισσότερους μήνες πριν την ημερομηνία αυτή· 

(2) Για κάθε άλλο Κράτος, η Σύμβαση αυτή θα α ρ χ ί ζ ε ι να ισχύει μ ε 

τά πάροδο τριών μηνών από της ημερομηνίας κατά την οποία το Κράτος 
αυτά έ χ ε ι ενεργήσει όπως προβλέπει το 'Αρθρο 14(1}« 

Ά Ρ θ ρ ο 16 
Επι<ρυλά£εια 

Στη Σύμβαση αντή δεν επ ιτρέποντα ι οποββδήποτε επ ιφυλάξε ι ς · 

Ά Ρ Ρ θ ρ Ο 17 
Τροποποιήσεις 

(1) ΙΙρονάσεις γ ια την τροποποίηση της Σύμβασης αυτής μπορούν να 
ν.ποβληθούν από κάθε Κράτος Μέλος, από τη Συντον ιστ ική Επιτροπή ή 
το Γενικό Διευθυντή· Οι προτάσεις αυτές θα κοινοποιούνται από 
το Γενικό Διευθυντή στα Κράτη Μέλη τουλάχιστο έξ ι μήνες πριν την 
εξέταση τους από τη Διάσκεψη· 

(2) Οι Τροποποιήσεις πρέπει να υιοθετούνται από τη διάσκεψη όταν 
οι τροποποιήσε ις πρόκειται να επηρεάσουν τα δικαιώματα και τ ι ς υπο

χρεώσεις Κρατάν μερών της Σύμβασης αυτής τα οποία δεν ε ί ν α ι / μ ι α ς 
από τ ι ς Ενώσεις, τα Κράτη αυτά θα ψηφίζουν ε π ί σ η ς · Για όλες τ ι ς 
άλλες προτε ινόμενες τροποποιήσε ις , μόνον Κράτη μέρη της Σύμβασης 
αυτής τα οποία ε ί ν α ι και μέλη μ ι α ς από τ ι ς Ενώσεις θα ψηφίζουν. 
Οι Τροποποιήσεις θα υιοθετούνται με απλή πλειοψηφία των ριπτδμενων 
ψήφων, υπό τον όρο ότ ι η Διάσκεψη θα ψηφίζει μόνο πάνω σε ε κ ε ί ν ε ς 
τ ι ς τροποποιητ ικές προτάσεις που έχουν προηγουμένως υιοθετηθε ί από 
τη Συνέλευση της Ένωσης του Παρισιού και τη Συνέλευση της Ένωσης 
της Βέρνης σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν 9^ην καθεμιά απ ' 
αυτές αναφορικά με την υιοθέτηση τροποποιήσεων σ τ ι ς δ ι ο ι κ η τ ι κ έ ς 
δ ι α τ ά ξ ε ι ς των αντίστοιχων Συμβάσεων τ ο υ ς · 

(3) Κάθε τροποποίηση θα α ρ χ ί ζ ε ι να ισχύε ι μετά πάροδο ενός μ η ^ ς 
αφότου ο 'Γενικός Διευθυντής ήθελε λάβει τ ι ς γραπτές γνωστοποιήσεις 
αποδοχής, ενεργούμενες σύμφωνα με τ ι ς α ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς συνταγματικέ: , 
δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς τ ο υ ς , των τριών τετάρτων των Κρατών Μελών του Οργανι

σμού, τα οποία δ ικα ιούντα ι να ψηφίσουν πάνω στην τροποποιητ ική 
πρόταση κατ* εφαρμογή τ η ς παραγράφου ( 2 ) , κατά το χρόνο υιοθέτησης 
της τροποποίησης από τη Διάσκεψη· Οι τροποποιήσε ις που έγ ιναν 
αποδεκτές με τ ο ν τρόπο αυτό θα δεσμεύουν όλα τα Κράτη που ε ί ν α ι 
Ιίέλη του Οργανισμού κατά το χρόνο έναρξης ισχύος 
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της τρόποποίησης ή τα οποία γίνονται Μέλη σε μεταγενέστερη ημε
ρομηνία, με την εξαίρεση ότι οποιαδήποτε τροποποίηση που αυξά
νει, τις οικονομικές υποχρεώσεις των Κρατών Μελών θα δεσμεύει μό
νον τα Κράτη εκείνα που έχουν γνωστοποιήσει την αποδοχή τους 
στην τροποποίηση αυτή· 

Ά ρ θ ρ ο 18 
Καταγγελία 

(1) Κάθε Κράτος Μέλος μπορεί να καταγγείλει τη Eoutsaen aorA 
με γνωστοποίηση απευθυνόμενη στον Γενικό Διευθυντή· 

(2) Η καταγγελία θα λαμβάνει ισχύ μετά πάροδο έξι μηνών από 
της ημέρας που ο Γενικός Διευθυντής έχει λάβει τη γνωστοποίηση© 

Γνωστόποίήσεια 

0 Γενικός Διευθυντής θα γνωστοποιεί στις Κυβερνήσεις 
όλων των Κρατών Μελώνι 

( ι ) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, 

( ι ι ) τις υπογραφές και καταθέσεις εγγράφων επικύρωσες ή 
προσχώρησης, 

( ι ι ι ) τις αποδοχές τροποποιήσεων της Σύμβασης και την ημερο

μηνία έναρξης ισχύος αυτών, και 

( ιν ) τ ις καταγγελίες της Σύμβασης αυτής· 

Ά ρ θ ρ ο 20 

Τελικές Διατάζενς 

(1) (α) Η Σύμβαση αυτή θα υπογραφτεί σε ένα αντίγραφο στην 
Αγγλική, Γαλλική, Ρωσσική και Ισπανική, όλα τα κείμενα αι.τής 
θα είναι εξ ίσου αυθεντικά και θα κατατεθεί στην ΚυβέρνΓση της 
Σουηδίας· 

(β) Η Σύμβαση αυτή θα παραμείνει ανοικτή για υπογραφή| στη 
Στοκχό)μη μέχρι την 13η Ιανουαρίου 1968· 
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(2) Ο Γενικός Διευθυντής , σε συνεννόηση με τ ι ς ενδιαφερόμενες 
Κυβερνήσεις, θα μεριμνήσει γ ια τη σύνταξη επίσημων κειμένων στη 
Γερμανική, Ι ταλ ική και. Πορτογαλλική, καθώς και. σ* οποιαδήποτε 
άλλη γλώσσα ήθελε καθορίσει η Διάσκεψη· 

(3) 0 Γενικός Διευθυντής θα δ ι α β ι β ά ζ ε ι δυο προσηκόντως *νστο

ποιημένα αντίγραφα της Σύμβασης αυτής, ·,·ς Ηαϊ π ί θ ε τροποποίησης 
που υ ι ο θ ε τ ε ί τ α ι από τη Δΐάσκέψη^στις Κυβερνήσεις των Κρατών μ ε 

λών των Ενώσεων του Παρισιού και της Βέρνης, στην Κυβέρνηση 
οποιουδήποτε άλλου Κράτους που προσχωρεί στη Σύμβαση αυτή, κ α ι , 
κατόπιν αίτησης, στην Κυβέρνηση οποιουδήποτε άλλου Κράτουςβ 
Τα αντίγραφα του υπογραμμένου κειμένου της Σίμβασης που δ ι α β ι 

βάζονται σ τ ι ς Κυβερνήσεις θα πιστοποιούνται από την Κυβέρνηση της 
Σουηδίας· 

(4) 0 Γενικός Διευθυντής θα καταχωρήσει τη Σύμβαση αυτή στη 
Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών· 

Ά ρ θ ρ ο 21 

Μεταβατικές Διατάξε ι ς 

(1) Μέχρι να αναλάβει το αξίωμα του ο πρώτος Γενικός Διευθυντής , 
στη Σύμβαση αυτή αναφορές του Διεθνούς Γραφείου ή του Γενικού 
Διευθυντή θα λογ ίζοντα ι ό τ ι αναφέρονται αντ ίστο ιχα στο . ^ ί 
Διεθνές Γραφείο γ ια την Προστασία της Βιομηχανικής, Φιλολογικής 
και Καλλιτεχνικής Ι δ ιοκτησ ίας (το οποίο ονομάζεται επίσης και 
EylCtio Διεθνές Γραφείο γ ια την Προστασία της Πνευματικής ι δ ι ο 

κτησίας (ΒΙΒΡΙ) ) ή στο Διευθυντή του · 

(2) (α) Κράτη τα οποία ε ί ν α ι μέλη μ ι α ς από τ ι ς Ενώσεις αλλά. 
τα οποία δεν έχουν γ ί ν ε ι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης αυτής 
μπορούν, γ ια μια πενταετ ία από της ημερομηνίας έναρξης ισχύος 
της Σύμβασης αυτής, να ασκούν, αν το επιθυμούν, τα ί δ ι α δ ι κ α ι ώ 

ματα ως αν ε ίχαν καταστεί συμβαλλόμενα μέρη σ" αυτή· Κάθε Κρά

τος που επ ιθυμε ί να ασκεί τ έ τ ο ι ο δικαίωμα πρέπει να δώσει σ χ ε τ ι 

κή γραπτή γνωστοποίηση στο Γενικό Διευθυντή* η γνωστοποίηση 
αυτή παράγει αποτέλεσμα από της ημερομηνίας παραλαβής τί .^. Τα 
Κράτη αυτά θα λογ ίζοντα ι ότι ε ί ν α ι μέλη της Γενικής Συνέλευσης 
και της Διάσκεψης μέχρι της λήξης της ειρημένης περιόδου· 
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(β) Με τη λήξη της πενταετούς αυτής περιόδου, τα Κράτη 
αυτά θα στερούνται του δικαιώματος ψήφου στην Γεvtκή Συνέλευση, 
στη Διάσκεψη και στη Συντον ιστ ική Επιτροπή· 

( γ ) Μόλις καταστούν συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης αυτής, 
τα Κράτη αυτά θα επανακτήσουν το δικαίωμα ψήφου· 

(3) (α) Για όσο χρόνο υπάρχουν Κράτη μέλη των Ενώσεων του Πα

ρ ισ ιού και της Βέρνης τα οποία δεν έγ ιναν συμβαλλόμενα μέρη της 
Σύμβασης αυτής, το Δ ι ε θ ν έ ς Γραφείο καν ο Γενικός Διευθυντής θα 
ασκούν αντ ίστο ιχα και τα καθήκοντα του Εν'·:·:Co  Διεθνούς Γραφείου 
γ ια την Προστασία της Βιομηχανικής, Φιλολογικής καν Καλλιτεχνικής 
Ιδ ιοκτησίας καν του Διευθυντή του · 

(β) Το προσωπικό που απασχολείται στο ειρημένο Γραφείο 
κατά την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης αυτής θα θεωρε ί τα ι , κα

τά τη δ ιάρκε ια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται» στην 
υποπαράγραφο ( α ) , καν ως απασχολούμενο από το Διεθνές Γραφείο· 

(4) (α) Από τη στιγμή που όλα τα Κράτη μέλη της Ένωσης του 
Παρισιού γ ίνουν Μέλη του Οργανισμού, τα δικαιώματα, οι υποχρεώ

σ ι ς και η περιουσία του Γραφείου της Ένωσης αυτής θα περιέλθουν 
στο Διεθνές Γραφείο του Οργανισμού· 

(β) Από τη στ ιγμή που όλα τα Κράτη μέλη της Ένωο ης της 
Βέρνης γ ίνουν Μέλη του Οργανισμού, τα δικαιώματα, οι υποχρεώ

σ ε ι ς και η περιουσία του Γραφείου της Ένωσης αυτής θα.περ ιέλθουν 
στο Διεθνές Γραφείο του Οργανισμού· 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


