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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ 'Αρ. 1565 της 16ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ I97
r 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμβάσεως της Βέρνης διά την Προστασίαν των Φιλολογι
κών και Καλλιτεχνικών "Εργων (Κυρωτικός) Νόμος του 1979 εκδίδεται 
διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 86 τοΟ 1979 
ΜΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ 

Δ Ι Α ΤΗΝ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Ν ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Ι . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς δ περί της Σ υμβάσεως £Ul<wtlKOq 
της Βέρνης διά την Προστασίαν των Φιλολογικών και Καλλιτεχνι- τίτλος. 
κών "Εργων (Κυρωτικός) Νόμος του 1979. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΟ .EfniTpeta. 
κειμένου— 

«Σύμ&ασις» σημαίνει τήν Σύμδασιν της Βέρνης διά τήν Προ
στασίαν των Φιλολογικών και Καλλιτεχνικών "Εργων τήν υπο
γράφε ισαν τήν 9ην Σεπτεμβρίου, 1886, συμπληρωθεΐσαν έν Πα
ρισίοις τήν 4ην Μαΐου, 1896, άναθεωρηβεΐσαν έν Βερολίνω τήν 
13ην Νοεμβρίου, 1908, συμπληρωθεΐσαν έν Βέρνη τήν 20ήν Μαρ
τίου, 1914, άναθεωρηθεΐσαν έν Ρώμη τήν 2αν ' Ιουνίου, 1928, έν 
Βρυξέλλαις τήν 26ην Ιουν ίου, 1948, έν Στοκχόλμη τήν 14ην 
Ιουλ ίου , 1967 καΐ έν Παριαίοις τήν 24ην Ιουλ ίου , 1971, της 
οποίας το κείμενον έν τω Ά γ γ λ ι κ ώ πρωτοτυπώ εκτ ίθεται είς το 
Μέρος Πρώτον του Πίνακος και έν μεταφράσει είς τήν Έλληνι - Πίνοζ. 
κήν είς το Μέρος Δεύτερον του Πίνακος: 

Νοείται δτι, έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων, 
υπερισχύει το είς το Μέρος Πρώτον τοΟ Πίνακος έκτιθέμενον 
κείμενον. 

3. Ή Σύμδασις διά του παρόντος Νόμου κυρουται. κύρωση 
Συμβάσεως^ 

(1127) 
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Π Ι Ν Α Η 
("Αρθρον 2) 

ΜΕΡΟΣ ΠΡ<2ΤΟΝ 
BERNE CONVENTION 

FOR THE PROTECTION OF LITERARY 
ΛΝΙ) ARTISTIC WORKS 
OF SEPTEMBER 9, 1880 

completed at PARIS on May 4, 1896, 
revised at BERLIN on November V.i, 1908, 
completed at BERNE, on March 20, 1914, 

and revised alt ROME on June :>, 1928, 
a I BRUSSELS on June 26, 194S, 

at STOCKHOLM on July 14, 1967, 
and at PARIS on July 24, 1971 

The countries οΓ the Union, being equally animated by the desire to 
project, in as effective and uniform a manner as possible, the rights of 
authors in Iheiir literary ami artistic works, 

Recognizing the importance of the work of the Revision Conference held 
ait Stockholm in 1967, 

Have resolved to revise the Act adopted by the Stockholm Conference, 
while maiint aiming without change Articles 1 to 20 and 22 to 26 of that Act. 

Consequently, the undersigned Plenipotentiaries, having ρ resented their 
full powers, recognized as in good and due form, have agreed as follows : 

Article 1 
The countries to which this Convention applies constitute a Union for 

the protection of the rights of authors in their literary and artistic works. 

Article 2 
(1) The expression "literary and artistic works" shall include every pro

duction in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the 
mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other 
writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same 
nature; dramatic or dramiaticomusical works ; choreographic works and 
entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; 
einemaiogiiaphie works to which are assimilated works expressed by a 
process analogous to cinematography; works of drawing, painting, archi
tecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which 
are assimilated works expressed by a process analogous to photography; 
works of applied art; illustrations, «naps, plans, sketches and threedimen
sional works relative to geography, 'topography, architecture or science. 

(2) It shall, however, be ia matter for .legislation in the countries of ibhe 
Union to prescribe that works in general or any specified categories of 
works shall not be protected unless they have been fixed in some material 
form. 

(.i) Translations, (adaptations, arrangements of music and other altera
tions of a literary or artistic work shall be protected as original works with 
out prejudice to the copyright in the original work. 

(4) Lt shall be a matter for legislation 'in the countries of «the Union to 
determine ihe protection to be granted to offioiail texts of a legislative, 
administrative and legal nature, and to official translations of such texts. 
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(5) Collections of literary or artiisfcic works such as encyclopaedias and 
anthologies which, by reason of the selection and arrangement of their 
contents, constitute intellectual creations shall be protected as such, with
out prejudice to the copyright in each of the works forming part of such 
collections. 

(6) The works mentioned in this Article shall enjoy protection in all 
eountriies of the Union. This pralection shall operate for the benefit of the 
author and his successors in title. 

(7) Subject to the provisions of Article 7(4) of this Convention, it shall 
be a matiter for legislation in the countries of the Union Ίο determine the 
extent of the application of their laws «to works of applied art and andusMal 
designs and models, as well as the conditions under which such works, 
designs and models shall be protected. Works protected in the country of 
origin solely as designs and models shall be entitled in another country 
of the Union only to such special protection as is granted in that country 
to designs and models; however, if no such special protection is granted 
in that country, such works shall be protected as artistic works. 

(8) The protection of this Convention shall not apply to news of the day 
or to miscellaneous facts having the character of mere items of press infor
mation. 

Article 2bis 

(1) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to 
exclude, wholly or in part, from the protection provided by the preceding 
Article political speeches and speeches delivered in the course of legal 
proceedings. 

(2) It shall also be a matter for legislation in the countries of the 
Union to determine the conditions under which lectures, addresses and 
other works of the same nature which are delivered an public may be 
reproduced by the press, broadcast, communicated to the public by wire 
and made the subject of public communication as envisaged in Article 
1 Ibis (1) of this Convention, when such use is justified by the informatory 
purpose. 

(3) Nevertheless, the author shall enjoy the exclusive right of making 
a collection of his works mentioned in the preceding paragraphs. 

Article 3 

(1) The protection of this Convention shall apply to : 
(a) authors who are nationals of one of the countries of the Union, 

for their works, whether published or not; 
(b) authors who are not nationals of one of the counitriies of the 

Union, for their works first published in one of those countries, 
or simultaneousiy in a country outside the Union and in a country 
of the Union. 

(2) Authors who are not nationals of one of the countries of the Union 
but who have their habitual residence in one of them shall, for the pur
poses of this Convention, be assimilated 'to nationals of that country. 

(3) The expression "published works" means works published with the 
consent of their authors, whatever may be the means of manufacture of 
the copies, provided that the availability of such copies has been such as 
to satisfy the reasonable requirements of ithe public, having regard to the 
nature of the work. The performance of a dramatic dramaticomiisLcal, 
cinematographic or musical work, the public recitation of a literary work, 
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ho communication by win» or the broadcasting of literary or artistic 
/orks, Mit? exhibition of a work of art and the construction of a work of 
nhiileclure shall not constitute pulil.ication. 

(4) A work shall be considered as having been published simultaneously 
η several countries if it has been published in two or more countries 
rvlbin ih.vly days of i>ls first publication. 

Article 4 

The protection of this Convention «hall apply, even if the conditions of 
iVlicle Η are η-Ά fulfill led, to : 

(a) authors of cinematographic works the maker of whiich has his 
hciiicUiuai'iiMs or habitua.1 residence in one of the counitries of 
ilhe Union; 

(b) authors of works of archil eoture erected in a c.u.anitry of the Union 
or of o.'.her artistic works incorporated in a building or other 
>Α\·ιΐ:ΐiii _· located in a country of the Union. 

Article .1 

(1) Authors shall enjoy, in respect of works for which they are pro
'cted under this Convention, in countries of the Union other than the 
Hinlry of origin, the rights which their respective laws do now or may 
t'realter grant to their nationals, as well as the rights specially granted 
ν this Convention. 
(2) The enjoyment and the exercise of these rights shall not be sub

let to any formality; such enjoyment and such exercise shall be inde
ifidcnt of the existence of protection in the country of origin of the 
ork. Consequently, apart from the provisions of this Convention, the 
den! of protection, as well as the means of redress afforded to the author 
■» protect his rights, shall be governed exclusively by the laws of the 
mntry where protection is claimed. 
i'.l) Protection in the country of origin is governed by domestic law. 

owever, when the author is not a national of the country of origin of the 
ork for which he is protected under this Convention, he shall enjoy in 
a t country the same rights as national authors. 
(4) The country of origin shall be considered to be: 

(a) in the case of works first published in a country of the Union, 
that country; in the case of works published simultaneously in 
several countries of the Union which grant different terms of 
protection, the country whose legislation grants the shortest term 
of protection ; 

(b) in the case of works published simultaneously in a country out
side the Union and in a country of the Union, the latter country; 

(c) in the case of unpublished works or of works first published in 
a country outside the Union, without simultaneous" publication in 
a country of the Union, the country of the Union of which the 
author is a national, provided that : 
(i) when these arc cinematographic works the maker of which 

has his headquarters or his habitual residence in a country 
of the Union, the country of origin shall be that country, and 

(ii) when these are works of architecture erected in a country 
of the Union or other artistic works incorporated in a build
ing or other structure located in a country of the Union, the 
country of origin shall he that country. M 



1131 Ν. 86/79 

Article 6 
(1) Where any country outside the Union fails to protect in an adequate 

manner the works of authors who are nationals of one of the countries of 
the Union, the latter country may 'restrict the protection given to the 
works οΓ authors who are at the date of the first publication thereof, na
tionals of the other country and are not habitually resident in one of the 
countries of the Union. If the country of first publication avails itself.of 
this righL, the other countries of the Union shall not be required to grant 
to works thus subject to special treatment a wider protection than that 
gran.ed to them in the country of first publication. 

(2) No restrictions introduced by virtue of the preceding paragraph 
shall affect the rights which an author may have acquired in respect .of 
a work published in a country of the Union before such restrictions were 
put into force. 

(3) The countries of the Union which restrict the grant of copyright in 
accordance with this Article shall give notice thereof to the Director Gene
ral of the World Intellectual Property Organization (hereinafter designated 
as "the Director General") by a written declaration specifying the countries 
in regard to which protection is restricted, and the restrictions to which 
rights of authors who are nationals of those countries are subjected. The 
Director General shall immediately communicate this declaration to all 
the countries of the Union. 

Article 6bis 
(1) Independently of the author's economic rights, and even after the 

transfer of the said rights, the author shall have the right to claim author
ship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modi
fication of, or other derogatory action in relation to, the said work, which 
would be prejudicial to his honor or reputation. 

(2) The rights granted to the author in accordance with the preceding 
paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry 
of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institu
trons authorized by the legislation of the country where protection is 
claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of 
their ratification, of or accession to this Act, does not provide for the pro
lection after the death of the author of all the rights set out in the pre
ceding paragraph may provide that some of these rights may, after his 
death, cease to be maintained. 

(3) The means of redress for safeguarding the rights granted by this 
Article shall be governed by the legislation of the country where protection 
is claimed. 

Article 7 
(1) The term of protection granted by this Convention shall be the life 

of the author and fifty years after his death. 
(2) However, in the case of cinematographic works, the countries of 

the Union may provide that the term of protection shall expire fifty years 
after the work has been made available to the public with the consent of 
the author, or, failing such an event within fifty years from the making of 
such a work, fifty years after the making. 

(3) In the case of anonymous or pseudonymous works, the term of 
protection granted by this Convention shall expire fifty years after the 
work has been lav/fully made available to the public. However, when the 
pseudonym adopted by the author leaves no doubt as to his identity, the 



Ν. d6/7$ 1132 

term of prjlcevion sli.ill bo that provided in paragraph (1). If the au.hor 
of an anonymous or pseudonymous work discloses his identity during the 
above inenikmed period, I he term of protection applicable shall be thai 
provided in paragraph (1). The countries of the Union shall not be re
quired ίο project anonymous or pseudonymous works in respect of which 
it is reasonable to presume that their author has been dead lor fifty years. 

(4) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to 
determine the term of protection of photographic works and that of works 
of· applied art in so far as they are protected as artistic works; however, 
this term shall last, at least until the end of a period of twen'.'y five years 
from the making of such a work. 

(5) The term of protection subsequent to the death of the author and 
the terms provided by paragraphs (2), (3) and (4) shall run from the 
dale of death or of the event referred to in those paragraphs, but such 
terms shall always be deemed to begin on the first of January of the year 
following the death or such event. 

(β) The countries of the Union may grant a term of protection in 
excess of those provided by the preceding paragraphs. 

(7) Those countries of the Union bound by the Rome Act of this Con
vention which grant, in their national legislation in force at the time of 
signature of the present Act, shorter terms of protection than those pro
vided for in the preceding paragraphs shall have the right to maintain 
such terms when ratifying or acceding to the 'present Act. 

(8) In any case, the term shall be governed by the legislation of the 
country where protection is claimed ; however, unless the legislation of 
'that country otherwise provides, the term shall not exceed the term fixed 
in the country of origin of the work. 

Article 7bis 
The provisions of the preceding Article shall also apply in the case of 

a work of joint authorship, provided that the terms measured from the 
death of the autor shall be calculated from the death of the last surviving 
author. 

Article 8 
Authors'of literary and artistic works protected by this Convention shall 

enjoy the exclusive right of making and of authorizing the translation of 
their works throughout the term of protection of their rights in the origi
nal works. 

Article 9 
(1) Authors of literary and artistic works protected by this Convention 

shall have the exclusive right of authorising the reproduction of these 
works, in any manner or form. 

(2) It shall Ix» a matter for legislation in the countries of the Union to 
permit the reproduction of such works in certain special cases, provided 
that such reproduction does not conflict with a normal exploitation oMhe 
work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the 
author. 

(3) Any sound or visual recording shall be considered as a reproduction 
for the purposes of this Convention. 

Article 10 
(1) It shall be permi«sible to make quotations from a work which has 

already been lawfully made available to the public, provided that their 
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making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed 
that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles 
and periodicals in the form of press summaries. 

(2) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union, and 
for special agreements existing or to be concluded between them, to permit 
the utilization, to the extent justified by the purpose, of literary or artistic 
works by way of illustration in publications, broadcasts or sound or visual 
recordings for teaching, provided such utilization is compatible with fair 
practice. 

(3) Where use is made of works in accordance with the preceding 
paragraphs of this Article, mention shall be made of the source, and of the 
name of the author if it appears thereon. 

Article lObis 
(1) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to 

permit the reproduction by the press, the broadcasting or the communi
cation to the public by wire of articles published in newspapers or perio
dicals on current economic, political or religious topics, and of broadcast 
works of the same character, in cases in which the reproducition, broad
casting or such communication thereof is not expressly reserved. Never
theless, the source must always be clearly indicated; the legal conse
quences of a breach of this obligation shall be determined by the legisla
tion of the country where protection is claimed. 

(2) It shall also be a matter for legislation in the countries of the Union 
to determine the conditions under which, for the purpose of reporting 
current events by means of photography, cinematography, broadcasting or 
communication to the public by wire, literary or artistic works seen or 
heard in the course of the event may, to the extent justified by the infor
matory purpose, be reproduced and made available to the public. 

Article 11 
(1) Authors of dramatic, dramaticomusical and musical works shall 

enjoy the exclusive right of authorizing: 
(i) the public performance of their works, including such public per

formance by any means or process ; 
(ii) any communication to the public of the performance of their 

works. 
(2) Authors of dramatic or dramatico

j
musical works shall enjoy, during 

the full term of their rights in the original works, the same rights with 
respect to translations thereof. 

Article llbis 
(1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive 

right of authorizing: 
ii) the broadcasting of their works or the commundcation thereof to 

the public by any other means of wireless diffusion of signs, 
sounds or images; 

(ii) any communication to the public by wire or by rebroadcasting of 
the broadcast of the wo*k, when this communication is made by 
an organization other than the original one; 

; (iii) the public communication by loudspeaker or any oflher analogous 
instrument transmitting/by signs, sounds or images, the broad
cast of the work: 
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(2) II shall bo a mailer for legislation in the countries of the Union to 
do!winino tin* conditions under which the rights mentioned in the preced
ing paragraph may be exercised, but these conditions shall apply only in 
the countries where they have been prescribed. They shall not in any 
circums'ances be prejudicial to the moral rights of the author, nor to his 
right to obtain equitable remuneration which, in the absence of agree
ment, shall bo fixed by competent authority. 

C?) In the absence of any contrary stipulation, permission granted in 
accordance with paragraph (1) of this Article shall not imply permission 
to record, by means of instruments recording sounds or images, the work 
broadcast. It shall, however, be a matter for legislation in the countries of 
the Union to del ermine the regulations for ephemeral recordings made by 
a broadcasting organization by means of its own facilities and used for 
its own broadcasts. The preservation of these recordings in official 
archives may, on the ground of their exceptional documentary character, t>e 
autlKui/od by such legislation. 

Article 1 Iter 
(1) Authors of literary works shall enjoy the exclusive right of 

authorizing: 
(i) the public recitation of their works, including such public recita

tion by any means or process; 
(ii) any communication to the public of the recitation of their works. 

(2) Authors of literary workS/Shall enjoy, during the full temri of their 
rights in the original works, the same rights with respect to translations 
thereof. 

Article 12 
Authors of literary or artistic works shall enjoy the exclusive right of 

authorizing adaptations, arrangements and other alterations of their 
works. 

Article 13 
(1) Each country of the Union may impose for itself reservations and 

conditions on the exclusive right granted^to the author of a musical work 
and to the author of any words, the recording of which together with the 
musical work has already boon authorized by the latter, to authorize the 
sound recording of that musical work, together with such words, if any; 
but all such reservations and conditions snail apply only in the countries 
which have imposed them and shall not, in any circumstances, be prejudi
cial to the rights of those authors to obtain equitable remuneration which, 
in the absence of agreement, shall be fixed by competent authority. 

(2) Recordings of musical works made in a country of the Union in 
accordance with Article 13(3) of the Conventions signed at Rome on June 
2, 1!>28, and at Brussels on June 26, 1948, may be reproduced in that 
counitry without the permission of the author of the musical work until 
a date two years after that country becomes bound by this Act. 

(3) Recordings made in accordance with paragraphs (1) and (2) of 
this Article and imported without permission from the parties concerned 
into a country where they are treated as infringing recordings shall be 
liable to seizure. 

Article 14 
(1) Authors of literary or artistic works shall have the exclusive right 

of authorizing : 
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(i) the cinematographic adaptation and reproduction of these works, 
and the distribution of the works thus adapted or reproduced; 

(ii) the public performance and communication to the public by wire 
of the works thus adapted or reproduced. 

(2) The adaptation into any other artistic form of a cinematographic 
production derived from literary or artistic works shall, without prejudice 
to the authorization of the author of the cinematographic production, re
main subject to the authorization of the authors of the original works. 

(3) The provisions of Article 13(1) shall not apply. 

Article 14bis 
(1) Without prejudice to the copyright in any work which may have 

been adapted or reproduced, a cinematographic work shall be protected 
as an original work. The owner of copyright in a cinematographic work 
shall enjoy the same rights as the author of an original work, including 
the rights referred to in the preceding Article. 

(2) (a) Ownership of copyright in a cinematographic work shall be 
a matter for legislation in the country where protection is claimed. 

(b) However, in the countries of the Union which, by legislation, in
clude among the owners of copyright in a cinematographic work authors 
who have brought contributions to the making of the work, such authors, 
if they have undertaken to bring such contributions, may not, in the 
absence of any contrary or special stipulation, object to the reproduction, 
distribution, public performance, communication to the public by wire, 
broadcasting or any other communication to the public, or to the subtitling 
or dubbing of texts, of the work. 

(c) The question whether or not the form of the undertaking referred 
to above should, for the application of the preceding subparagraph (b), be 
in a written agreement or a written act of the same effect shall be a 
matter for the legislation of the country where the maker of the cinemato
graphic work has his headquarters or habitual residence. However, it 
shall be a matter for the legislation of the country of the Union where 
protection is claimed to provide that the said undertaking shall be in a 
written agreement or a written act of the same effect. The countries whose 
legislation so provides shall notify the Director General by means of a 
written declaration, which will be immediately communicated by him to 
all the other countries of the Union. 

(d) By "contrary or special stipulation" is meant any restrictive condi
tion which is relevant to the aforesaid undertaking. 

(3) Unless the national legislation provides to the contrary, the provi
sions of paragraph 2(b) above shall not be applicable to authors of scena
rios, dialogues and musical works created for the making of the cinemato
graphic work, or to the principal director thereof. However, those 
countries of the Union whose legislation does not contain rules providing 
for the application of the said paragraph (2) (b) to such director shall 
notify the Director General by means of a written declaration, which will 
be immediately communicated by him to all the other countries of the 
Union. 

Article 14ter 
(1) The author, or after his death the persons or institutions authorized 

by national legislation^ shall, with respect to original works of art and 
original manuscripts of writers and composers, enjoy the inalienable right 
to an interest in any sale of the work subsequent to the first transfer by the 
author of the work. 
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(2) The projection provided by the preceding paragraph may be claimed 
in a country of the Union only if legislation in the country to which the 
author belongs so permits, and to the extent permitted by the country 
where this protection is claimed. 

(3) The'procedure for collection and the amounts shall be matters for 
determination by national legislation. 

Article J 5 
(1) In order that the author of a literary or artistic work protected by 

this Convention shall, in the absence of proof to the contrary, be regarded 
as such, and consequently be entitled to institute infringement proceedings 
in the countries of the Union, it shall be sufficient for his name to appear 
on the work in the usual manner. This paragraph shall be applicable even 
if this name is a pseudonym, where the pseudonym adopted by the author 
leaves no doubt as to his identity. 

(2) The person or body corporate whose name appears on a cinemato
graphic work in the usual manner shall, in the absence of proof to the 
contrary, be presumed to be the maker of the said work. 

(3) In the case of anonymous and pseudonymous works, other than 
those referred to in paragraph (1) above, the publisher whose name 
appears on the work shall, in the absence of proof to the contrary, be 
deemed 1o represent the author, and in this capacity he shall be entitled 
to protect and enforce the author's rights. The provisions of this para
graph shall cease to apply when the author reveals his identity and 
establishes his claim to authorship of the work. 

(4)—(a) In the ease of unpublished works where the identity of the 
author is unknown, but where there is every ground to presume that he 
is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation 
in that country to designate the competent authority which shall represent 
the author and shall be entitled to protect and enforce his rights in the 
countries of the Union. 

(b) Countries of the Union which make such designation under the 
terms of this provision shall notify the Director General by means of a 
written declaration giving full information concerning the authority thus 
designated. The Director General shall at once communicate this declara
tion to all other countries of the Union. 

Article 1β 
(I.) Infringing copies of a work shall be liable to seizure in any country 

of the Union where the work enjoys legal protection. 
(2) The provisions of the preceding paragraph shall also apply to re

productions coming from a country where the work is not protected, or 
has ceased to be protected. 

(3) The seizure shall take place in accordance with the legislation of 
each county. 

Article 17 
The provisions of this Convention cannot in any way affect the right 

of the Government of each country of the Union to permit, to control, or 
to prohibit, by legislation or regulation, the circulation, presentation, or 
exhibition of any work or production in regard to which the competent 
authority may find it necessary to exercise that right. 

Article 18 
(1) This Convention shall apply to all works which, at the moment 

of its coming into force, have not yet fallen into the public domain in 
the country of origin through the expiry of the term of protection. 
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(2) If, however, through the expiry of the term of protection which 
was previously granted, a work has fallen into the public domain of the 
country where protection is claimed, that work shall not be protected 
anew. 

(3) The application of this principle shall be subject to any provisions 
contained in special conventions to that effect existing or to be con
cluded between countries of the Union. In the absence of such provisions, 
the respective countries shall determine, each in so far as it is concerned, 
the conditions of application of this principle. 

(4) The preceding provisions shall also apply in the case of new 
accessions to the Union and to cases in which protection is extended by 
the application of Article 7 or by the abandonment of reservations. 

Article 19 
The provisions of the Convention shall not preclude the making of a 

claim to the benefit of any greater protection which may be granted by 
legislation in a country of the Union. 

Article 20 
The Governments of the countries of the Union reserve the right to 

enter into special agreements among themselves, in so far as such agree
ments grant to authors more extensive rights than those granted by the 
Convention, or contain other provisions not contrary to this Convention. 
The provisions of existing agreemt^nts which satisfy these conditions shall 
remain applicable. 

Article 21 
(1) Special provisions regarding developing countries are included in 

the Appendix. 
(2) Subiect to the provisions of Article 28 (1) (b), the Appendix forms 

an integral part of this Act. 
Article 22 

(1) (a) The Union shall have an Assembly consisting of those countries 
of the Union which are bound by Articles 22 to 26. 

(b) The Government of each country 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) fa) The Assembly shall: 
(i) deal with all matters concerning the maintenance and develop

ment of the Union and the implementation of this Convention; 
(ii) give directions concerning the preparation for conferences of 

revision to the International Bureau of Intellectual Property 
(hereinafter designated as " the International Bureau "^ refer
red to in the Convention Establishing the World Intellectual 
Property Organization (hereinafter designated as " the Orga
nization"), due account being taken of any comments made 
by those countries of %he Union which are not bound by 
Articles 22 to 26; 

(iii) review and approve the reports and activities of the Director 
General of the Organization concerning the Union, and give 
him all necessary instructions concerning matters within the 
competence of the Union ; 



Ν. 86/79 1138 

(iv) elect the members of live Executive Committee of t'he 
Assembly ; 

(v) review and approve the reports and activities of its Executive 
Committee, and give instructions to such Committee; 

(vi) determine the program and adopt Hie triennial budget of the 
Union, and approve its final accounts ; 

(vii) adopt the financial regulations of the Union; 
(viii) establish such committees of experts and working groups as 

may be necessary for the work of the Union ; 
(ix) determine which countries not members of the Union and 

which intergovernmental and international non-go vera mental 
organizations shall be admitted to its meetings as observers; 

(x) adopt amendments to Articles 22 to 26; 
(xi) lake any other appropriate action designed to further the 

objectives of the Union ; 
(xii) exorcise such other functions as are appropriate under this 

Convention ; 
(xiii) subject to its acceptance, exercise such rights as are given 

to it in the Convention est ahfishing the Organization. 
(b) With respect to matters which are of inlerest also to other Unions 

administered by the Organization, the* Assembly shall make its decisions 
after having heard the advice of the Coordination Gommittee of t'he 
Organization. 

i'i) (a) Each country member of the Assembly shall have one vote. 
(b) One-'half of the countries members of the Assembly snail consti-

tule a quorum. 
(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (b), if, in any 

session, the number of countries represented is less than one-half but 
equal to or more than one-third of the countries members of the Assembly, 
the 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 Bureau shall 
communicate the said decisions to the countries members of the 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 communication. If, at the expiration of this period, the number 
of countries having thus expressed their vote or abstention attains the 
number of countries which was lacking for attaining the quorum in the 
session itself, such decisions shall take, effect provided that at the same 
time the required' majority still obtains. 

(d) Subject to the provisions of Ai-ticle 26 (2), the decisions of the 
Assembly shall require two-thirds of the votes cast. 

(e) Absten!ions shall not be considered as votes. 
if) A delegate may represent, and vote in the name of, one country 

only. 
(g) Countries of the Union not members of the Assembly shall be 

admitted to its meetings as observers. 
(4) (a) The Assembly shall meet once in every third calendar year 

in ordinary session upon convocation bv the Director General and. in the 
absence of exceptional circumstances, during the same period and at the 
same place as the General Assembly of the Organization. 

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

(5) The Assembly shall adopt its own rules of procedure. 
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Article 2.J 
(1) The Assembly shall have an Executive Committee. 
(2) (a) The Executive Committee shall consist of countries elected by 

the Assembly from among countries members of the Assembly. Further
more, the country on whose territory the Organization has its head
quarters shall, subject to the provisions of Article 25 (7) (to), have an 
ex officio seat on the Committee. 

(b) The Government of each country member of the Executive Com
mittee' 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 Govern
ment which has appointed it. 

(3) The number of countries members of the Executive Committee 
shall correspond to onefourth of the number of countries members of 
the Assembly. In establishing the number of seats to be filled, remain
ders after division by four shall be disregarded. 

(4) In electing the members of the executive Committee, the Assembly 
shall have due regard to an equitable geographical distribution and to the 
need for countries party to the Special Agreements which might be 
established in relation with the Union to be among the countries consti
tuting the Executive Committee. 

(5) (a) Each member of the Executive Committee shall serve from 
the close of the session of the Assembly which elected it to the close of 
the next ordinary session of the Assembly. 

(to) Members of the Executive Committee may be relected, but not 
more than twothirds of them. 

(c) The Assembly shall establish the details of the rules governing 
the election and possible reelection of the members of the Executive 
Committee. 

(β)(a) The Executive Committee shall: 
(i) prepare the draft agenda of the Assembly; 
(ii) submit proposals to the Assembly respecting the draft pro

gram and triennial budget of the Union prepared by the 
Director General; 

(iii) approve, within the limits of the program and the triennial 
budget, the specific yearly budgets and programs prepared 
by the Director General; 

(iv) submit, with appropriate oommeaSs, to the Assembly the 
periodical reports of the Director General and the yearly 
audit reports on the accounts; 

(v) in accordance with the decisions of the Assembly and having 
regard to circumstances arising between two ordinary sessions 
of the Assembly, take all necessary measures to ensure the 
execution of the program of the Union by the Director 
General; 

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

■(to) With respect to matters which are of interest also to other Unions 
administered by the Organization, the Executive Committee shall make its 
decisions after having heard the advice of the Coordination Commititee 
of the Organization. 

(7) (a) The Executive Committee shall meet once a year in ordinary 
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session upon convocation by the Director General, preferably during the 
same period and at the same place as the Coordination Committee of 
I he Organization. 

(b) The Executive Committee shall meet in extraordinary session upon 
convocation l)y the Director General, either on his own initiative, or at 
the request of its Chairman or onefourth of its members. 

(H) (a) Each country member of the Executive Committee shall have 
one vote. 

(b) Onehalf of the members of the Executive Committee shall consti
tute a quorum. 

(c) Decisions shall be made by a simple majority of the votes cast. 
(d) Abstentions shall not be considered as votes. 
(e) Λ delegate may represent, and vote in the name of, one country 

only. 
(») Countries of the Union not members of the Executive Committee 

shall be admitted to its meetings as observers. 
(10) The Executive Committee shall adopt its own rules of procedure. 

Article 24 
(1) (a) The administrative tasks with respect to the Union shall be 

performed by the international Bureau, which is a continuation of the 
Bureau of the Union united with the Bureau of the Union established 
by the International Convention for the Protection of Industrial Property. 

(b) In particular, the International Bureau shall provide the secretariat 
of the various organs of the Union. 

(c) The .Director General of the Organization shall be the chief 
executive of the Union and shall repiwsent the Union. 

(2) The International Bureau shall assemble and publish information 
concerning the protection of copyright. Each country of the Union shall 
promptly communicate to the international Bureau all new laws and 
official texts concerning the protection of copyright. 

(3) The international Bureau shall publish a monthly periodical. 
(4) The International Bureau shall, on request, furnish information to 

any country of tIK? Union on matters concerning the protection of copy
right. 

(5) The International Bureau shall conduct studies, and shall provide 
services, designed to facilitate the protection of copyright: 

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

(7) fa) The International Bureau shall, in accordance with the 
directions of the Assembly and in cooperation with the* Executive Com
mittee, make the preparations for the conferences of revision of the 
provisions Of the Convention other than Articles 22 to 26. 

■(b) The International Bureau may consult with intergovernmental and 
interciational nongovernmental organizations concerning preparations for 
conferences of revision. 

(c) The Director General and persons designated by him shall take 
pari, without the right to vote, in the discussions at these conferences. 

(8) The International Bureau shall cany out any other tasks assigned 
to it 
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Article 25 
(1) (a) The Union shall have a budget. 
(b) The budget of the Union shall include the income and expenses 

proper to the Union, its contribution to the budget of expenses common 
to the Unions, and, wheTe applicable, the sum made available to the 
budget of the Conference of the Organization. 

(c) Expenses not attributable exclusively to the Union but also to one 
or more other Unions administered by the Organization shall be consi
dered as expenses common to the Unions. The share of the Union in 
such common expenses shall be in proportions to the interest the Union 
has in them. 

(2) The budget of the Union shall be established with due regard to 
the requirements of coordination with the budgets of the other Unions 
administered by the Organization. 

(3) The budget of the Union shall be financed from the following 
sources: 

(i) contributions of the countries of the Union, 
(ii) fees and charges due for services performed by the Interna

tional Bureau in relation to the Union; 
(Hi) sale of, or royalties on, the publications of the International 

Bureau concerning the Union; 
(iv) gifts, bequests, and subventions; 
(v) rents, interests, and other miscellaneous income. 

(4) (a) For the purpose of establishing its contribution towards the 
budget, each country of ithe Union shall belong to a class, and shall pay 
its annual contributions on the basis of a number of units fixed as follows: 

Class I 25 
Class Π 20 
Class ΠΙ 15 
Class IV ... 10 
Class V 5 
Class VI 3 
Class Vn ..., .., ,.,, I 

(b) Unless it has already done so, each country shall indicate, concur
rently with depositing its instrument of ratification or accession, the class 
to which it wishes to belong. Any country may change class. If it 
chooses a lower class, the country must announce it to the Assembly 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 country shall be an amount in 
the same proportion to the total sum to be contributed to the annual 
budget of the Union by all countries as the number of its unite is to 
the total of the units of all contributing countries. 

(d) Contributions shall become due on the first of January of each year. 
(e) A country which is in arrears in the payment of &s contributions' 

shall have no vote in any of the organs of the Union 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 organ of the Union may allow such a country to continue to exercise 
its vote in that organ if, and as long as, it is satisfied that the delay, 
in payment is due to exceptional and unavoidable circumstances. 

(f) If the budget is not adopted before the beginning of a new financial 
period, it shall be at the same level as the budget of the previous year, 
in accordance with the financial regulations. 
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(ί>) The amount of the fees and charges duo for service rendered by 
I ho International Bureau in retatK.n to the Union shall be established, 
and shall be reported to the Assembly and the Executive Committee, by 
the Director General. 

((>) (a) The Union shall have a working capital fund which shall be 
constituted by n single payment made by each country of the Union. 
If the fund becomes insufficient, an inrreaise shall be decided by the 
Assembly. 

(b) The amount of the initial payment of each country to 'the said 
fund or of its participation in the increase thereof shall be a proportion 
of the eoniiribii'tion of that country for the year in which the fund is 
established or the increase decided. 

(c) The proportion and the terms of payment shall be fixed by the 
Assembly on the .proposal of the Direclor General and after it has 'heard 
the advice of the Coordination Committee of the Organization. 

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

(b) The country referred to in subparagraph (a) and the Organization 
shall each have the night to denounce the obligation to grant advances, 
by written notification. Denunciation shall take effect three years after 
the end of the year in which it has been notified. 

(8) The auditing of the accounts snail be effected by one or more of 
the countries of the Union or by external auditors, as provided in the 
financial regulations. They shall be designated, with their agreement, 
by the Assembly. 

Article 26 
(1) Proposals for the amendment of Articles 22, 23, 24, 25 and the 

present Article, may be initiated by any country member of the Assembly, 
by the Executive Committee, or by the Director General. Such proposals 
shall be communicated by the Direclor General to the member countries 
of the Assembly at least six months in advance of their consideration 
by the Assembly. 

(2) Amendments to the Articles referred to in paragraph (1) shall 
be adopted by the Assembly. Adoption shall require threefourths of the 
votes cast, provided that any amendment of Article 22, and of the present 
paragraph, snail require fourfifths of the votes cast. 

(3) Any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall 
enter into force one month after written notifications of acceptance, 
effected in accordance with their respective constitutional processes, have 
been received by the Director General from three^fourths of the counltries 
members of the Assembly at the time it adopted the amendment. Any 
amendment to the said Articles thus accepted shall bind all the countries 
which are members of 'the Assembly at the time the amendment enters 
into force, or which become members thereof at a subsequent date, pro
vided that any amendment increasing the financial obligations of countries 
of the Union Shall bind oroly those countries which have notified their 
acceptance of such amendment. 
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Article 27 
(1) This Convention shall be submitted to revision with a view to the 

introduction of amendments designed to improve the system of the Union. 
(2) For this purpose, conferences shall be held successively in one of 

the countries of the Union among the delegates of the said countries. 
(3) Subject to the provisions of Article 26 which apply to the amend

ment of Articles 22 to 26, any revision of this Act, including the Appendix, 
shall require the unanimity of the votes cast. 

Article 28 
(1) (a) Any country of the Union which has signed this Act may ratify 

it, and, if it has not signed it, may accede to it. Instruments of rati
fication or accession shall be deposited with the Director General. 

(b) Any country of the Union may declare in its instrument of rati
fication or accession that its ratification or accession shall not apply to 
Articles 1 to 21 and the Appendix, provided that, if such country has 
previously made a declaration under Article VI (1) of the Appendix, then 
it may declare in the said instrument only that its ratification or acces
sion shall not apply to Articles 1 to 20. 

(c) Any country of the Union which, in accordance with subparagraph 
(b), has excluded provisions therein referred to from the effects of its 
ratification or accession may at any later time declare that it extends the 
effects of its ratification or accession to those provisions. Such declaration 
shall be deposited with the Director General. 

(2) (a) Articles 1 to 21 and the Appendix shall enter into force three 
months after both of the following two conditions are fulfilled: 

(i) at least five countries of the Union have ratified or acceded 
to this Act without making a declaration under paragraph 
(1) (b). 

(ii) France, Spain, the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, and the United States of America, have 
become bound by the Universal Copyright Convention as re
vised at Paris on July 24, 1971. 

(b) The entry into force referred to in subparagraph (a) shall apply 
to those countries of the Union which, at least three months before the 
said entry into force, have deposited instruments of ratification or acces
sion not containing a declaration under paragraph (1) (ib). 

(c) With respect to any country of the Union not covered by sub
paragraph (b) and which ratifies or accedes to this Act without making 
a declaration under paragraph (1) (b), Articles 1 to 21 and the Appendix 
shall enter into force three months after the date on which the Director 
General has notified the deposit of the relevant instrument of ratification 
or accession, unless a subsequent date has been indicated in the instru
ment deposited. In the latter case, Articles 1 to 21 and the Appendix 
shall enter into force with respect to that^country on the date thus 
indicated. 

(d) The provisions of subparagraphs (a) to (c) do not affect the 
application of Article VI of the Appendix: 

(3) With respect to any coutttry of the Union which ratifies or accedes 
to this Act with or without a declaration made under paragraph (1) (b), 
Articles 22 to 38 shall enter into force three nionths after the date on 
which the Director General has notified the deposit of the relevant instru
ment of ratification or accession, unless a subsequent date has been 
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indicated in the instrument deposited. In the latter case, Articles 22 to 
AH shall 'enter into force with respect to that country, on the date thus 
indicated. 

Article 2i) 
(!) Any country outride the Union may accede to this Act and thereby 

become parly to this Convention and a member of the Union. Instru
ments of accession shall be deposited with the Director General. 

(2) (a) .Subject to subparagraph (b), this Convention shall enter into 
force with respect to any country outside the Union three months after 
the date on which the Director General has notified the deposit of its instru
ment of accession, unless a subsequent date has been indicated in the 
instrument deposited. Inthe latter case, this Convention shall enter into 
force with respect to that country on the date thus indicated. 

(b) if the entry into force according to subparagraph (a) precedes 
the entry into force of Articles 1" to 21 and the Appendix according (to 
Article 28 (2) (a), the said country shall, in the meantime, be bound, 
instead of by Articles I to 21 and the Appendix, by Articles 1 to 20 
of the Brussels Act of this Convention. 

Article 29 bis 
Ratification of or accession to this Act by any country not bound by 

Articles 22 U> .38 of the Stockholm Act of this Convention shall, for the 
sole purposes of Article 14 (2) of the Convention establishing the Orga
ni/alion, amount to ratification of or accession to the said Stockholm 
Act with the limitation set forth in Article 28 (!) (b) (i) thereof. 

Article 30 
(1) Subject to the exceptions permitted by paragraph (2) of this 

Article, by Article 28(1) fb). by Article .33 (2), and by the Appendix, 
ratification or accession shall automatically entail acceptance of all the 
provisions and admission to all the advantages of this Convention. 

(2) fa) Any country of the Union ratifying or acceding to this Act 
may, subject'to Article V (2) of the Appendix, retain the benefit of the 
reservations it has previously formulated on condition that it makes a 
declaration to that effect at the time of the deposit of its instrument 
of ratification or accession. 

(b) Any country outside the Union may declare, in acceding to this 
Convention and subject to Article V f2) of the Appendix, that it intends 
to substitute, temporarily at least, for Article 8 of this Act concerning 
the right of translation, the provisions of Article 5 of the Union Con
vention of 188fi, as completed at Paris in 1896, on the clear understanding 
that the said provisions are applicable only to translations into a language 
in general use in the said country. Subject to Article 1 (6) (b) of the 
Appcndixv any country has the right to apply, in relation to the right of 
translation of works whose country of origin is a country availing itself 
of such a reservation, a protection which is equivalent to the protection 
granted by the latter country. 

(c) Any country may Withdraw such reservations at any time by 
notification addressed to the Director General. 

Article 31 
(1) Any country may declare in its instrument of ratification or acces

sion, or may inform the Director General by written notification at any 
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time thereafter, that this Convention shall be applicable to all or part 
of those territories, designated in the declaration or notification, for the 
external relations of which it is responsible. 

(2) Any country which has made such a declaration or given such 
a notification may, at any time, notify the Director General that this 
Convention shall cease to be applicable to all or part of such territories. 

(3) (a) Any declaration made under paragraph (1) shall take effect 
on the same date as the ratification or accession in which it was included, 
and any notification given under that paragraph shall take effect three 
months after its notification by the Director General. 

(b) Any notification given under paragraph (2) shall take effect twelve 
months after its receipt by the Director General. 

(4) This Article shall in no way be understood as implying the recogni
tion or tacit acceptance by a country of the Union of the factual situa
tion concerning a territory to which this Convention is made applicable 
by another country of the Union by virtue of a declaration under para
graph (1). 

Article 32 
(1) This Act shall, as regards relations between the countries of the 

Union, and to the extent that it applies, replace the Berne Convention 
of September 9, 1886, and the subsequent Acts of revision. The Acts 
previously in force shall continue to be applicable, in their entirety or to 
the extent that this Act does not replace them by virtue of the preceding 
sentence, in relations with countries of the Union which do not ratify 
or accede to this Act. 

(2) Countries outside the Union which become party to this Act shall, 
subject to paragraph (3), apply it with respect to any country of the 
Union not bound by this Act or which, although bound by this Act, has 
made a declaration pursuant to Article 28 (1) (b). Such countries re
cognize that the said country of the Union, in its relations with them: 

(i) may apply the provisions of the most recent Act by which 
it is bound, and 

(ii) subject to Article 1 (6) of the Appendix, has the right to 
adapt the protection to the level provided for by this Act. 

(3) Any country which has availed itself of any of the faculties provid
ed for in the Appendix may apply the provisions of the Appendix relating 
to the faculty or faculties of which it has availed itself in its relations 
with any other country of the Union which is not bound by this Act, 
provided that the latter country has accepted the application of the said 
provisions. 

Article 33 
(1) Any dispute between two or more countries of the Union concern

ing the interpretation or application of this Convention, not settled by 
negotiation, may, by anv one of the countries concerned, be brought 
before the International Court of Justice by application in conformity with 
the Statute of the Court, unless the countries concerned agree on some 
other method of settlement. The country bringing the dispute before 
the Court shall inform the International Bureau ; the International Bureau 
shall bring the matler to the attention of the other countries of the Union. 

(2) Each country may, at the time it signs this Act or deposits its 
instrument of ratification or accession, declare that it does not consider 
itself bound by the provisions of paragraph (1). With regard to any 
dispute between such country and any other country of the Union, the 
provisions of paragraph (1) shall not apply. 
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(3) Any country having made a declaration in accordance with the 
provisions of paragraph (2) may, at any time, withdraw its declaration 
by notification addressed to the Director General. 

Article 34 
(1) Subject to Article 29 bis, no country may ratify or accede to 

earlier Acts of this Convention once Articles 1 to 21 and the Appendix 
have entered into force, 

(2) Once Articles 1 to 21 and the Appendix have entered into force, 
no country may make a declaration under Article 5 of the Protocol 
Regarding Developing Countries attached to the Stockholm Act. 

Article 35 
(1) This Convention shall remain in force without limitation as to 

time. 
(2) Any country may denounce this Act by notification addressed to 

the Director General. Such denunciation shall constitute also denuncia
tion of all earlier Acts and shall affect only the country making it, the 
Convention remaining in full force and effect as regards the other coun
tries of the Union. 

(?>) Denunciation shall take effect one year after the day on which 
the Director General has received the notification. 

(4) The right of denunciation provided by this Article shall not be 
exercised by any country before the expiration of five years from the date 
upon which it becomes a member of the Union. 

Article 36 
( t) Any country party to this Convention undertakes to adopt, in 

accordance with its constitution, the measures necessary to ensure the 
application of this Convention. 

(2) It is understood that, at the time a country becomes bound by 
this Convention, it will be in a position under its domestic law to give 
effect, to the provisions of this Convention. 

Article 37 
(1) (a) This Act shall be signed in a single copy in the French and 

English languages and, subject to paragraph (2), shall be deposited with 
the Director General. 

(b) Official texts shall be established by the Director General, after 
consultation with the interested Governments, in the Arabic, German, 
Italian, Portuguese and Spanish languages, and such other languages as 
the Assembly may designate. 

'(c) In case of differences of opinion on the interpretation of the 
various texts, the French text shall prevail. 

(2) This Act shall remain open for signature until January ίΐ, 1972. 
Until that date, the copy referred to in paragraph (1) (a) shall be depo
sited with the Government of the Prench Republic. 

(3) The Director General shall certify and transmit two copies of the 
signed text of this Act to the Governments of all countries of the Union 
and, on request, to the Government of any other coimtry. 

(4) The Director General shall register this Act with the Secretariat 
of the United Nations. 
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(5) The Director General shall notify the Governments of all countries 
of the Union of signatures, deposits of instruments of ratification or 
accession and any declarations included in such instruments or made 
pursuant to Articles 28(1) (c), 30(2) (a) and (b), and 33(2), entry 
into force of any provisions of this Act, notifications of denunciation, and 
notifications pursuant to Articles 30 (2) (c), 31 (1) and (2), 33 (3) and 
38 (1), as well as the Appendix. 

Article 38 
(1) Countries of the Union which have not ratified or acceded to this 

Act and which are not bound by Articles 22 to 26 of the Stockholm Act 
of this Convention may, until April 26, 1975, exercise, if they so desire, 
the rights provided under the said Articles as if they were bound by 
them. Any country desiring to exercise 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 countries shall be deemed 
to be members of the Assembly until the said date, 

(2) As long as all the countries of the Union have not become Members 
of the Organization, the International Bureau of the Organization shall 
also function as the Bureau of the Union, and the Director General as 
the Director of the said Bureau. 

(3) Once all the countries of the Union have become Members of the 
Organization, the rights, obligations, and property of the Bureau of the 
Union shall devolve on the International Bureau of the Organization. 

APPENDIX 
Article I 

(1) Any country regarded as a developing country in conformity with 
the established practice of the General Assembly of the United Nations 
which ratifies or accedes to this Act of which this Appendix 
forms an integral part, and which, having regard to its 
economic situation and its social or cultural needs, does not con
sider itself immediately in a position to make provision for the pro
tection of all the rights as provided for in this Act, may, by a notification 
deposited with the Director General at the time of depositing its instru
ment of ratification or accession or, subject to Article V (1) (c), at any 
time thereafter, declare that it will avail itself of the faculty provided 
for in Article II, or of the faculty provided for in Article ΠΙ, or of both 
of those faculties. It may, instead of availing itself of the faculty provided 
for in Article II, make a declaration according to Article V (1) (a). 

(2) (a) Any declaration under paragraph (1) notified before the expi
ration of the period of ten years from the entry into force of Articles 
1 to 21 and this Appendix according to Article 28 (2) shall be effective 
until the expiration of the said period. Any such declaration may be 
renewed in whole or in part for periods of ten years each by a noti
fication deposited with the Director General not more than fifteen months 
and not less than three months before the expiration of the tenyear 
period then running. 

(b) Any declaration under paragraph (1) notified after the expiration 
of the period of ten years fromlfoe entry into force of Articles 1 to 21 
and this Appendix according to Article 28 (2) shall be effective until the 
expiration of the tenyear period then running. Any such declaration 
may be renewed as provided "for in the second sentence of sub
paragraph (a). 
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(3) Any country of the Unitη which has ceased to be regarded as 
developing country as referred co in paragraph (1) shall no longer be 
entitled to renew its declaration as provided in paragraph (2), and, 
whether or not. it formally withdraws its declaration, such country shall 
be precluded from availing itself of the faculties referred to in paragraph 
(1) from the expiration of the tenyear period then running or from the 
expiration of a period of three years after it has ceased to be regarded 
as a developing country, whichever period expires later. 

(4) Where, at the time when the declaration made under paragraph 
(1) or (2) ceases to be effective, there are copies in stock which were 
made under a licence granted by virtue of this Appendix, such copies 
may continue to be distributed until their stock is exhausted. 

(5) Any country which is bound by the provisions of this Act and which 
has deposited a declaration or a notification in accordance with Article 
31 (1) with respect to the application of this Act to a particular territory, 
the situation of which can be regarded as analogous to that of the coun
tries referred to in paragraph (1), may, in respect of such territory, make 
the declaration referred to in paragraph (1) and the notification of re
newal referred to in paragraph (2). As long as such declaration or 
notification remains in effect, the provisions of this Appendix shall be 
applicable to the territory in .respect of which it was made. 

(6) (a) The fact that a countiy avails itself of any of the faculties 
referred to in paragraph (1) does not permit another country to give less 
protection to works of which the country of origin is the former country 
than it is obliged to grant under Articles 1 to 20. 

(b) The right to apply reciprocal treatment provided for in Article 
30 (2) (b), second sentence, shall not, until the date on which the period 
applicable under Article 1(3) expires, be exercised in respect of works 
the country of origin of which is a country which has made a declaration 
according to Article V(l) (a). 

Article II 
(1) Any country which has declared that it will avail itself of the 

faculty provided for in this Article shall be entitled, so far as works 
published in printed or analogous forms of reproduction are concerned, 
to substitute for the exclusive right of translation provided for in Article 
8 a system of nonexclusive and nontransferable licenses, granted by the 
competent authority under the following conditions and subject to Article 
IV. 

(2) (a) Subject to paragraph (3), if, after the expiration of a period 
of three years, .or of any longer period determined by the national legisla
tion of the said country, commencing on the date of the first publication 
of the work, a translation of such work has not been published 
in a language in general use in that country by the owner of the right 
of translation or with his authorization, any national of such country 
may obiain a license to make a translation of the work in the said langua
ge and publish the translation in printed or analogous forms of repro
duction. 

(b) A license under the conditions provided for in this Article may 
also be granted if all the editions of the translation published in the 
language concerned are out of print. 

(3) (a) In the caseof translations into a language which is not in 
general Use in one or more developed countries which are members of 
the Union, a period of one year shall be substituted for the period of 
three years referred to in paragraph (2) (a). 
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(b) Any country referred to in paragraph (1) may, with the unanimous 
agreement of the developed countries which are members of the Union 
and in which the same language is in general use, substitute, in the case 
of translations into that language, for the period of three years referred 
to in paragraph (2) (a) a shorter period as determined by such agree
ment but not less than one year. However, the provisions of the fore
going sentence shall not apply where the language in question is "English, 
French or Spanish. The Director General shall be notified of any such 
agreement by the Governments which have concluded it. 

(4) (a) No license obtainable after three years shall be granted under 
this Article until a further period of six months has elapsed, and no 
license obtainable after one year shall be granted under this Article until 
a further period of nine months has elapsed. 

(i) from the date on which the applicant complies with the re
quirements mentioned in Article IV (1), or 

(ii) where the identity or the address of the owner of the right 
of translation is unknown, from the date on which the appli
cant sends, as provided for in Article IV(2), copies of his 
application submitted to the authority competent to grant the 
license. 

(b) If, during the said period of six or nine months, a translation in 
the language in respect of which the application was made is published 
by the owner of the right of translation or with his authorization, no 
license under this Article shall be granted. 

(5) Any license under this Article shall be granted only for the pur
pose of teaching, scholarship or research. 

(6) If a translation of a work is published by the owner of the right 
of translation or with his authorization at a price reasonably related to 
that normally charged in the country for comparable works, any license 
granted under this Article shall terminate if such translation is in the same 
language and with substantially the same content as the translation 
published under the license. Any copies already made before the license 
terminates may continue to be distributed until their stock is exhausted. 

(7) For works which are composed mainly of illustrations, a license 
to make and publish a translation of the text and to reproduce and publish 
the illustrations may be granted only if the conditions of Article Π are 
also fulfilled. 

(8) No license shall be granted under this Article when the author has 
withdrawn from circulation all copies of his work. 

(9) (a) A license to make a translation of a work which has been 
published in printed or analogous forms of reproduction may also be 
granted to any broadcasting organization having its headquarters in a 
country referred to in paragraph (1), upon an application made to the 
competent authority of that country by the said organization, provided that 
all of the following conditions are met: 

(i) the translation is made from a copy made and acquired in 
. accordance with the laws of the said country; 

(ii) the translation is only for use in broadcasts intended exclu
sively for teaching or for the dissemination of the results of 
specialized technical or scientific research to experts in a parti
cular profession; 

(iii) the translation is used exclusively for the purposes referred 
to in condition (ii) through broadcasts made lawfully and 
intended for recipients on the territory of the said country, 



Ν. 86/79 1150 

iiKiiidiug broadcasts made through the medium of sound or 
visual recordings lawfully and exclusively made for the purpose 
of such broadcasts; 

(iv) all uses made of the translation are without any commercial 
purpose. 

(b> Sound or visual recordings of a translation which was made by a 
broadcasting organization under" a license granted by virtue of this para
graph may, for the purposes"and subject to the conditions referred to in 
subparagraph (a) and with the agreement of that organization, also be 
used by any other broadcasting organization having its headquarters in the 
country whose competent authority granted the license in question. 

(c) Provided that all of the criteria and conditions set out in subpara
graph (a) arc met, a license may also be granted to a broadcasting orga
jiizaii.on to translate any text incorporated in an audiovisual fixation 
ivhere such fixation was itself prepared and published for the sole pur
pose of being used in connection with systematic instructional activities. 
i (dJ Subject ίο subparagraphs (a) to (c), the provisions of the pre
■eding paragraphs shall apply to the grant and exercise of any license 
granted under this paragraph. 

Article IIII 
(1) Any country which has declared that it will avail itself of the 

acuity provided for in this Article shall be entitled to substitute for the 
ixclusive right of reproduction provided for in Article 9 a system of non
exclusive and nontransferable licenses, granted by the competent authori
v under I he following conditions and subject to Article IV. 

(2) (a) If, in relation, to a work to which this Article applies by virtue 
>f paragraph (7), after the expiration of : 

(i) the retevant period specified in paragraph (3), commencing on 
the dale of first publication of a particular edition of the work, 
or 

(ii) any longer period determined by national legislation of the 
country referred to in paragraph (1), commencing on the 
same date, 

opics of such edition have not been distributed in that country to the 
eneral public or in connection with systematic instructional activities, 
y the owner, of the right of reproduction or with his authorization, at 
; price reasonably related to that normally charged in the country for 
omparable works, any national of such country may obtain a license to 
'produce and publish such edition at that or a lower price for use in 
imnection with systematic instructional activities. 

(b) A license to reproduce and publish an edition which has been distri
Uted as described in subparagraph (a) may also be granted under the 
jnditions provided for in this Article if, after the expiration of the appli
ible period, ho authorized copies of that edition have been on sale for a 
mod. of six months in the country concerned to the general public or 
I connection with systematic instructional activities at a price reasonably 
Mated to that normally charged iii the country for comparable works. 
' (3) The period referred to in paragraph (2) (a) (i) shall be five years, 
kept that— 

(i) lor works of the natural and physical sciences, including mathe
matics, and of technology, the period «hall be three years; 

(ii) for worjis of fiction, poetry, drama and music, and for art 
books, the period shall be seven years; \ 
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(4) (a) No license obtainable after three years shall be granted under 
this Article until a period of six months has elapsed. 

(i) from the date on which the applicant complies with the re
quirements mentioned in Article IV (1), or 

(ii) where the identity or the address of the owner of the right of 
reproduction is unknown, from the date on which the appli
cant sends, as provided for in Article IV (2), copies of his 
application submitted to the authority competent to grant the 
license. 

(to) Where licenses are obtainable after other periods and Article IV (2) 
is applicable, no license shall toe granted until a period of three months 
has elapsed from the date of the dispatch of the copies of the application. 

(e) If, during the period of six or three months referred to in sub
paragraphs (a) and (b), a distribution as described in paragraph (2) (a) 
has taken place, no license shall be granted under thus Article. 

(d) No license shall be granted if the author has withdrawn from 
circulation all copies of the edition for the reproduction and publication 
of which the license has been applied for. 

(5) A license to reproduce and publish a translation of a work shall not 
be granted under this Article in the following cases: 

(i) where the translation was not published by the owner of the 
'right of translation or with his authorization, or 

(ii) where the translation is not in a language in general use in 
the country in which the license is applied for. 

(6) If copies of an edition of a work are distributed in the country re
ferred to in paragraph (1) to the general public or in connection with 
systematic instructional activities, by the owner of the right of reproduction 
or with his authorization, at a price reasonably related to that normally 
charged in the country for comparable works, any license granted under 
this Article shall terminate if such edition is in the same language and 
with substantially the same content as the edition which was published 
under the said license. Any copies already made before the license termi
nates may continue to toe distributed until their stock is exhausted. 

(7) (a) Subject to subparagraph (to), the works to which this Article 
applies shall be limited to works published in printed or analogous forms 
of reproduction. 

(to) This Article shall also apply to the reproduction in audiovisual 
form of lawfully made audiovisual fixations including any protected works 
incorporated therein and to the translation of any incorporated text into 
a language in general use in the country in which the license is applied for, 
always provided that the audiovisual fixations in question were prepared 
and published for the sole purpose of being used in connection with syste
matic instructional activities. 

Article IV 
(1) A license under Article II or Article III may be granted only if the 

applicant, in accordance with the procedure of the country concerned, 
establishes either that he has requested, and has been denied, authoriza
tion by the owner of the right to make and publish the translation or to 
reproduce.and publish the edition, as the case may be, or that, after due 
diligence on hie part, he was unable to find the owner of the right. At the 
sasme Ume as making the reque^ the applicant shall inform any national 
orinternationai inrormation cen40r referred to in paragraph (2). 
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(2) If the owner of the right cannot be found, the applicant for a license 
shall send, by registered airmail, copies of his application, submitted l> 
Ihe authority competent to grant the license, to the publisher whose 
name appears on Ihe work and to any national or international informa
tion center which may have been designated, in a notification to that effect 
deposited with the Director General, by the Government of the country in 
which the publisher is believed to have his principal place of business. 

(3) The name of the author shall be indicated on all copies of the 
translation or reproduction published under a license granted 
under Article II or Article III. The title of the work shall appear on all 
such copies. In .the case of a translation, the original title of the work shall 
appear in any case on all the said copies. 

(4) (a) No license granted under Article II or Article III shall extend to 
the export of copies, and any such license shall be v.: lid only for publi
cation of the translation or of the reproduction, as the Q:.JIO may be, in the 
territory of the country in which it has been applied for. 

(b) For the purposes of subparagraph (a), the notion of export shall 
include the sending of copies from any territory to the country which, in 
respect of that territory, has made a declaration under Article 1(5). 

(c) Where a governmental or other public entity of a country which has 
granted a license to make a translation under Article II into a language 
other than English, French or Spanish sends copies of a translation publish
ed under such license to another country, such sending of copies shall 
not, for the purposes of subparagraph (a), be considered to constitute 
export if all of the following conditions are met: 

(i) the recipients are individuals who are nationals of the country 
whose competent authority has granted the license, or organi
zations grouping such individuals; 

(ii) the copies are to be used only for the purpose of teaching, 
scholarship or research; 

(iii) the sending of the copies and their subsequent distribution to 
recipients is without any commercial purpose; and 

(iv) the country to which the copies have been sent has agreed with 
the country whose competent authority has granted the license 
to allow the receipt, or distribution, or both, and the Director 
General has been notified of the agreement by the Government 
of the country in which the license has been granted. 

(5) AH copies published under a license granted by virtue of Article II 
or Article III shall bear a notice in the appropriate language stating that 
the copies are available for distribution only in the country or territory 
to which the said license applies. 

(6) (a) Due provision shall be made at the national level to ensure— 
(i) that the license provides, in favour of the owner of the rights 

of translation or of reproduction, as the case may be, for just 
compensation that is consistent, with standards of royalties nor
mally operating on licenses freely negotiated between persons 
in the two countries concerned, and 

(ii) payment and transmittal of the compensation : should national 
currency regulations intervene, the competent authority shall 
make all efforts, by the use of international machinery, to 
ensure transmittal in internationally convertible currency or. 
its equivalent. 
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(b) Due provision shall be made by national legislation to ensure a 
correct translation of the work, or an accurate reproduction of the parti
cular edition, as the case may be. 

Article V 
(1) (a) Any country entitled to make a declaration that it Mil avail 

itself of the faculty provided for in Article II may, instead, at the time of 
ratifying or acceding to this Act: 

(i) if it is a country to which Article 30(2) (a) applies, make a 
declaration under that provision as far as the right of transla
tion is concerned; 

(ii) if it is a country to which Article 30. (2) (a) does not apply, and 
even if it is not a country outside the Uniosn, make a declaration 
as provided for in Article 30(2) (b), first sentence. 

(b) In the case of a country which ceases to be regarded as a developing 
country as referred to in Article 1(1), a declaration made according to this 
paragraph shall be effective until the date on which the period applicable 
under Article Τ(3) expires. 

•(c) Any country which has made a declaration according to this para
graph may not subsequently avail itself of the faculty provided for in 
Article II even if it withdraws the said declaration. 

(2) Subject to paragraph (3), any country which has availed itself of 
the faculty provided for in Article II may not subsequently make a decla
ration according to paragraph (1)· ~ 

(3) Any country which has ceased to be regarded ais a developing country 
as referred to in Article 1(1) may, notlater than two years prior to the 
expiration of the period applicable under Article 1(3), make a declaration 
to the effect provided for in Article 30(2)(b), first sentence, notwith
standing the fact that it is not a country outside ijhe Union. Such decla
ration shall take effect at the date on which the fieriod applicable under 
Article 1(3) expires. 

Article VI 
(1) Any country of the Union may declare, as from the date of this 

Act, and at any time before becoming bound by Articles 1 to 21 and this 
Appendix: 

(i) if it is a country which, were it bound b^ Articles 1 to 21 and 
this Appendix, would'be entitled to avail,itself of the faculties 
referred to in Article 1(1), that it will apply the provisions of 
Article II or of Article III or of both tojworks whose country 
of origin is a country which, pursuant *4»i) below, admilts the 
application of those Articles to such wants, or which is bound 
by Articles 1 to 21 and this Appendix; such declaration may,, 
instead of referring to Article II, refeSMo Article V; 

(ii) that it admits the application of this Appendix to works of 
which it is the country of origin by counties which have made 
a declaration under (i) above oi£ a notification under 
Article I. 

(2) Any declaration made under paragraph (1) gftall be in writing and. 
shall be deposited wi'th the Director General. The declaration shall become 
effective from the date of its deposit. 

IN f \ v T ^ undersigned, tt^ng duly authorized 
thereto, have signed this ActiV / 

DONE at Pans on July 24, 1971. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΓΑ Σ Ι ΑΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΤΗΝ 9ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 1886, 

συμπληρωθείσα εν Παρισίοις την 4ην Μαΐου, 1896, 
άναθεωρηθεΐσα εν Βερολίνω την 13ην Νοεμβρίου, 1908, 

συμπληρωθείσα έν Βέρνη την 20ή ν Μαρτίου, 1914, 
άναθεωρηθεΐσα έν Ρώμη την 2αν 'Ιουνίου, 1928, 

' έν Βρυξέλλαις την 26ην Ιουνίου, 1948, 
έν Στοκχόλμη τήν 14ην Ιουλίου, 1967, και 

έν Παρισίοις την 24ην 'Ιουλίου, 1971. 
ΑΙ χώραι της Ενώσεως, εμπνέαμε ναι έξ ίσου ύπό της έικϋ^μίας όπως κατο

χυρώσωσι κατά τον πλέον αποτελεσματικό ν και δμοιόμορφον δυνατόν τρόπον, 
τά δικαιώματα των δημιουργών έπι των φιλολογικών και καλλιτεχνικών αυτών 
έργων. 

Άνοτ/νωρίζουσαι τήν σπουδαιότητα τοϋ επιτελεσθέντος έργου όπό της 'Ανα
θεωρητικής Διασκέψεως, της συνελθούσης έν Στοκχόλμη έν έτει 1967, 

'Απεφάσισαν να άναθεωρήσωσι τήν Πράξη', ήτις έγένετο αποδεκτή ύπό της 
Δκχσκέψεως της Στοκχόλμης, διατηρουσαι άμα αναλλοίωτα τά άρθρα 1 έως 
20 και 22 έως 26 τής ως εϊρηται Πράξεως. . 

Έφ* ώ οί υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι, καταθέσαντες τά 'έγγραφα τής εν
τολής των άτινα ευρέθησαν έν πλήρει τάξει, συνεφώνησαν ώς ακολούθως: 

"Αρθρον 1 

ΑΙ χώραι, έφ' ών τυγχάνουν εφαρμογής αϊ πρόνοιαι τής παρούσης Συμβά
σεως, συνιστούν "Ενωσιν διά τήν προστασίαν τών δικαιωμάτων τών δημιουρ
γών έπι τών φιλολογικών και καλλιτεχνικών αυτών έργων. 

"Αρθρον 2 
(1) Ό δρος «φιλολογικά και καλλιτεχνικά έργα» περιλαμβάνει πάν προϊόν 

φιλολογί'κόν, έπιστημονικόν και καλλιτεχνικόν, όφ' οίολδήποτε τύπον και μορ
φή ν και έάν παρουσιάζηται τούτο, ως βιβλία, φυλλάδια και έτερα δημοσιεύ
ματα' διαλέξεις, όμιλίαι, κηρύγματα και 'έτερα, παρόμοιας φύσεως, έργα* δρα
ματικά ή δραματικομουσικά έργα* χορογράφικά και παντομίμαι' μουσικαι 
συνθέσεις μετά ή άνευ λέξεων' κινηματογραφικά έργα, προς τά όποια έξο
μοιοΟνται καί τά παραγόμενα διά τρόπου παραπλήσιου προς τήν κινηματο
γραφίαν 'έργα Ιχνογραφίας, ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, χαρα
κτικής και λιθογραφίας' φωτογραφικά έργα, προς τά Cmoia εξομοιοΟνται καί 
τά παραγόμενα διά τρόπου παραπλήσιου τιρός τήν φωτογραφίαν' έργα έφηρ
μοσμένων τεχνών είκονογραφίαι, γεωγραφικοί χάρται, σχέδια, ίχνογραφή
μάτα και τρισδιάστατα έργα, σχετικά ιτρός τήν γεωγραφίαν, τοπσγράφίαν, 
άρχιτεκτονικήν ή τάς έπιστήμας. 
.' (2) 'Εναπόκειται, έν τούτοις, εις τάς 'έσωτερικάς νομοθεσίας τών χωρών 
τής 'Ενώσεως, νά όρίσωσιν δτι τά €pyot έν γένει ή οίαιδή|ποτε ειδικώς καθω
ρισμένάι κάτηγσρίαι Εργων, δέν θά τυγχάνωσιν προστασίας, έκτος έάν ταΰτα 
εΐναι εκπεφρασμένα ύπό ολική ν τίνα μόρίφή y. 

(3) Προστατεύονται ώς πρωτότυπα, έργα, χωρίς ώς έ ̂ τούτου νά θίγωνται τά 
δικαιώματα του δημιουργού τοΟ *6ωτοτύπου έργόΐ);!;^ μεταφράσεις, δία
σκευαί, ιμουσικάί διϊασ,κεοαί καί £τεραι τροπόποιή σε|$Γ |>ίλσλσγιχοΟ· f |καλλι 
τεχνικού έργου. ''""'■*'""' 
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(4) Εναπόκειται εις τάς έσωτερικάς νομοθεσίας των χωρών τής Ενώσεως 
νά καθορίσωσι τήν παρασχεθησομένην προστασίαν είς επίσημα κείμενα νομο
θετικής, διοικητικής κα ι νομικής φύσεως, ώς ·καί είς τάς επισήμους μετα
φράσεις τοιούτων κειμένων. 

(5) Συλλογαί φιλολογικών ή καλλιτεχνικών έργων, ώς ·έγκυκλοπαίδειαι 
και άνθολογίαι, αΐτινες λόγω τής εκλογής και της διατάξεως τής Ολης αυτών, 
αποτελούν πνευματικάς δημιουργίας, θα προστατεύονται ώς τοιαυται, χωρίς 
έν τούτοις νά θίγωνται τά δικαιώματα πνευματικής Ιδιοκτησίας έφ' ενός εκά
στου τών περιλαμβανομένων εις τάς τοιαύτας συλλογάς έργων. 

(6) Τά έν τω παρόντι άρθρω μνημονευόμενα έργα τυγχάνουν προστασίας 
είς πάσας τάς χώρας τής 'Ενώσεως. Ή τοιαύτη προστασία παρέχεται εις τόν 
δημιουργόν και εΊς τους έξ αύτοΟ έλκοντας δικαιώματα. 

(7) Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 7(4) τής παρούσης Συμβά
σεως, εναπόκειται εις τάς έσωτερικάς νομοθεσίας τών χωρών τής 'Ενώσεως 
νά καθορίσωσι τήν έκτασιν τής εφαρμογής τών νόμων αυτών έπί ίργων έφηρ Ι 
μοσμένων τεχνών και έπί βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, ώς κα ι 
τους δρους, ύφ' οί)ς τ ά τοιαύτα έργα, σχέδιο: και υποδείγματα θά τυγχά
νωσιν προστασίας. "Εργα προστατευόμενα ε'ίς τήν χώραν τής προελεύσεως 
των αποκλειστικώς ώς σχέδια καΐ υποδείγματα, δικαιούνται είς τάς λοιπάς 
χώρας τής 'Ενώσεως μόνον τής ειδικής προστασίας, τής παρεχομένης είς 
τάς τοιαύτας χώρας είς σχέδια και υποδείγματα* ούχ' ήττον δμως, έν ή περι
πτώσει ουδεμία τοιαύτη εΙδική προστασία αναγνωρίζεται €ν τ ιν ι χώρα τής 
Ενώσεως, τά τοιαύτα έργα θά τυγχάνωσιν εν αύτη τής Ε'ίς καλλιτεχνικά 
έργα παρεχομένης προστασίας. 

(8) Ή προνοουμένη έν τή παρούση Συμβάσει προστασία δεν θά τυγχάνη 
εφαρμογής έπί τών ημερησίων ειδήσεων ή 'έπί τών ποικίλων γεγονότων, τών 
εχόντων χαρακτήρα απλής ειδησεογραφίας. 

"Αρθρον 2 δις 

(1) Εναπόκειται είς τάς έσωτερικάς νομοθεσίας τών χωρών τής Ενώσεως 
νά έξαιρώσιν, έν «μέρει ή έν δλω, τής προνοουμένης έν τω προηγουμένω άρ
θρω προστασίας, τους έκφωνουμένους πολιτικούς λόγους ώς ικαί αγορεύσεις 
σχετικάς προς δικαστικάς υποθέσεις. 

(2) 'Εναπόκειται, προς τούτοις, εις τάς έσωτερικάς νομοθεσίας τών χωρών 
τής Ενώσεως νά καθορίσωσι τους δρους, ύφ' οϋς δημοσία έκφωνούμεναι δια
λέξεις, όμιλ ία ι ·καί έτερα έργα τής αυτής φύσεως, θά δύνανται νά άναδη
μόσιευθώσιν ύπό του τύπου ή του ραδιοφώνου, νά μετα&οθώσι δημοσία δι* 
ενσύρματου επικοινωνίας και νά άποτελέσωσι τό άντικείμενον δηιμοσίας μετα
δόσεως έν τή έννοίά του άρθρου '11 δις (1) τής παρούσης Συμβάσεως, έφ* 
όσον ή τοιαύτη χρησις δικαιολογείται ώς ·έκ του πληροφοριακού σκοπού, δι* 
δν ενεργείται. 

(3) Ούχ* ήττον, ό δημιουργός απολαύει του αποκλειστικού δικαιώματος 
νά συγκεντροΐ εις συλλογήν τά έν ταΐς προηγουμέναις παραγράφοις μνημο
νευόμενα έργα αύτου. 

"Αρθρον 3 

(1) Ή προνοουμένη έν τη παρούση Συμβάσει προστασία τυγχάνει εφαρ
μογής έπί :' / 

(α) δημιουργών υπηκόων μιας τών χωρών τής Ενώσεως, δ ιά τά έργα 
αυτών, δη μοσιευμένα ή μή* 

(β) δηίμίουργών, οϊτινες δέν είναι υπήκοοι μιας τών χωρών τής Ενώ
σεως, δ ι ' έργα αυτών, τό πρώτον δημοσιευόμενα Ίέν μ ια τών τοιού
των χωρών ή ταυτοχρόνως δημοσιευόμενα έ ν χ ώ ρ α μή μετεχούση της 
Ενώσεως ·καί έν μια χώρα της Ενώσεως. 



Ν. 86/79 1156 

(2) Δημιουργοί, οΐτινες δέν είναι υπήκοοι μιας των χωρών της Ενώσεως, 
έχουν δμως την συνήθη αυτών διαμονήν έν τινι τοιαύτη χώρα, λογίζονται, 
δια τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως, ώς υπήκοοι της τοιαύτης χώρας. 

(3) Ό δρος «δημοσιευμένα έργα* δηλοΐ έργα δημοσιευθέντα τη συναινέσει 
του δημιουργού αυτών, ανεξαρτήτως τών μέσων κατασκευής τών αντιτύπων, 
νοουμένου δτι τίθενται εις τήν διάθεσιν του κοι\Όυ επαρκή προς Ικανοποίησιν 
τών ευλόγων απαιτήσεων αύτοΟ αντίτυπα, λαμβανομένης ύπ* δψιν της φύσεως 
του έργου. Δέν αποτελεί δημοσίευσιν ή παράοτασις δραματικοΟ, δραματι
κομουσικου ή κινηματογραφικού έργου, ή έκτέλεσις μουσικού" έργου, ή δη
μοσία απαγγελία φιλολογικού έργου, ή ενσύρματος επικοινωνία ή ή ραδιο
φώνησις φιλολογικών ή καλλιτεχνικών έργων, ή έκθεσις έργων τέχνης ή ή 
κατασκευή αρχιτεκτονικών έργων. 

(4) "Εν έργον λογίζεται δημοσιευθέν ταυτοχρόνως εις διαφόρους χώρας, 
έφ* δσον τούτο έδημοσιεύθη εϊς δύο ή πλείονας χώρας ιέντός τριάκοντα ήμε
ρων από της πρώτης δηιμοσιεύσεώς του. 

"Αρθρον 4 
Ή προνοουμένη εν τη παρούση Συμβάσει προστασία τυγχάνει εφαρμογής, 

και έάν έτι δέν πληρούνται οι δροι του άρθρου 3, επί: 
(α) δημιουργών κινηματογραφικών έργων, ό κατασκευαστής τών οποίων 

έχει τήν έδραν ή τήν συνήθη αύτοΰ διαμονήν έν τινι τών χωρών της 
Ενώσεως* 

(β) δημιουργών αρχιτεκτονικών έργων ανεγερθέντων εν τινι τών χωρών 
της Ενώσεως ή έτερων καλλιτεχνικών έργων ένσωματωθέντων είς 
οίκοδομήν ή έτέραν κατασκευήν κειμένην έν τινι χώρα της Ενώσεως. 

"Αρθρον 5 

(1) ΟΙ δημιουργοί άπολαύουσι, καθ* δσον άφορα είς έργα, δι' άτινα τυγ
χάνουσι της έν τη παρούση ΣυμΦάσει προνοουμένης προστασίας, είς τάς 
λοιπάς χώρας της Ενώσεως πλην της χώρας της προελεύσεως, τών δικαιω
μάτων, ατινα ol σχετικοί νόμοι ήδη παρέχουσιν ή δυνατόν έν τω μέλλοντι νά 
παράσχωσιν είς τους υπηκόους αυτών, ώς και τών ύπό της παρούσης Συμ
βάσεως ειδικώς παρεχομένων δικαιωμάτων. 

(2) Ή άπόλαυσις και ή άσκησις τών δικαιωμάτων τούτων είς ούδεμίαν 
υπόκεινται διατύπωσιν* ή τοιαύτη άπόλαυσις και άσκησις είναι ανεξάρτητος 
της έν τη χώρα της προελεύσεως ;το0 έργου υφισταμένης προστασίας. Έφ' ώ, 
έκτος τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, ή έκτασις της προστασίας, 
ώς και τά ε'Ις τόν δημιουργόν έξασφαλιζόμενα ένδικα μέσα διά τήν προ
άσπισιν τών δικαιωμάτων του, διέπονται αποκλειστικώς ύπό της νομοθεσίας 
της χώρας, εν ή ζητείται ή προστασία. 

(3) Ή προστασία έν τη χώρα της προελεύσεως διέπεται ύπό της εσωτε
ρικής νομοθεσίας. Ούχ* ήττον δμως, έν αίς πέριπτώσεσιν ό δημιουργός δέν 
είναι υπήκοος της χώρας της προελεύσεως τοΟ έργου, δι* δ τυγχάνει προ
στασίας δυνάμει της παρούσης Σ υμ βάσεως, "οδτος απολαύει έν τη χώρα ταύτη 
τών αυτών δικαιωμάτων ώς και οι δημιουργοί υπήκοοι της χώρας ταύτης. 

(4) Ώ ς χώρα προελεύσεως λογίζεται:) 
(α) έν τη περιπτώσει έργων τό πρώτο.ν δημοσιευομένων εις τίνα χώραν 

της Ενώσεως, ή έν λόγω χώρα* έν τη περιπτώσει έργων δημοσιευ
ομένων ταυτοχρόνως είς διαφόρους χώρας της Ενώσεως, άΐτινες 
προνοούσι διαφορετικούς δρους παροχής της προστασίας, ή χώρα^ 
της οποίας ή νομοθεσία παρέχει τήν βραχυτέράν διάρκειαν προστα

• σίας·/' · 
(β) έν τη περιπτώσει έργων δημοσιευομένων ταυτοχρόνως εΙς, χώραν μή. 

μετέχουσαν της Ενώσεως και ©ίς χώραν της Ενώσεως, ή τελευταία' 
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(γ) έν τη περιπτώσει αδημοσίευτων έργων ή έργων τό πρώτον δημο
σιευομένων εις τίνα χώραν μη μετέχουσαν της Ενώσεως, άνευ ταυ
τοχρόνου δημοσιεύσεως των ε'ις χώραν της Ενώσεως, ή χώρα της 
Ενώσεως της όποιας ό δημιουργός είναι υπήκοος, νοουμένου δτ ι : 

( ι) προκειμένου περί κινηματογραφικών έργων, ό κατασκευαστής 
τών οποίων έχει τήν %$ραν ή τήν συνήθη αύτου διαμονή ν εις 
τ ίνα χώραν της Ενώσεως, ώς χώρα προελεύσεως λογίζεται ή 
έν λόγω χώρα' καί! 

(α) προκειμένου περί αρχιτεκτονικών έργων ανεγερθέντων έν τ ιν ι 
χώρα της Ενώσεως ή έτερων καλλιτεχνικών έργων ένσωμα
τωθέντων εις σίκσδσμήν ή έτέραν κατασκευήν κειμένην έν τ ιν ι 
χώρα της 'Ενώσεως, ώς χώρα προελεύσεως λογίζεται ή έν 
λόγω χώρα. 

"Αρθρον 6 

(1) Έν η" περιπτώσει χώρα μή μετέχουσα της Ενώσεως δέν προστατεύει 
•επαρκώς τα έργα δημιουργών υπηκόων μιας τών χωρών της Ενώσεως, ή 
τελευταία αϋτη χώρα δύναται να περιορίση τήν προστασίαν, τήν παρεχο
μένη ν εις έργα δημιουργών, οΐτινες, κατά τήν ήμερομηνίαν της πρώτης δη
μοσιεύσεως των, είναι υπήκοοι της πρώτης μνησθείσης χώρας και δέν έχουν 
τήν συνήθη αυτών διαμονήν είς μίαν τών χωρών της Ενώσεως. Έάν ή χώρα 
της πρώτης δημοσιεύσεως ποιήται χρήσιν του δικαιώματος τούτου, αϊ λοιπαι 
χώραι της Ενώσεως δέν υποχρεούνται νά παράσχωσιν ε ις τα οϋτω υποκεί
μενα ε'ίς είδυκήν μεταχείρισιν έργα μείζονα προστασίαν, της παρεχομένης 
αύτοΐς έν τη χώρα της πρώτης δημοσιεύσεως. 

(2) Ουδείς περιορισμός τιθέμενος δυνάμει της προηγουμένης παραγράφου 
δύναται νά θίξη τά δικαιώματα, άτινα τυχόν άπέκτησεν ό δημιουργός συνα
φώς προς έργον δημοσιευθέν έν τ ιν ι χώρα της Ενώσεως πρό της εφαρμο
γής τοΟ τοιούτου περιορισμού. 

(3) Α ί χώραι της Ενώσεως, αΐτινες, δυνάμει του παρόντος άρθρου, περιο
ρίζουν τήν παρεχομένην ε'ϊς την πνευματικήν ίδισκτησίαν προστασίαν, θέλουν 
γνωρίσει τοΟτο εις τον Γενικόν Διευθυντήν της Παγκοσμίου Όργανώσεως 
Προστασίας της Πνευματικής Ιδ ιοκτησίας ('έν τοις εφεξής καλούμενον «ό 
Γενικός Διευθυντής») δι* έγγραφου δηλώσεως, έν ή και ικαθορίζουσι τάς 
χώρας έναντι τών οποίων περιορίζεται ή παρεχομένη προστασία, ώς και τους 
περιορισμούς, είς οΟς υπόκεινται τά δικαιώματα δημιουργών υπηκόων τών 
έν λόγω χωρών. Ό Γενικός Διευθυντής θέλει κοινοποιήσει αμελλητί τήν δή
λωσιν ταύτην προς πάσας τάς χώρας της Ενώσεως. 

"Αρθρον 6 δις 

(1) Ανεξαρτήτως τών οικονομικών δικαιωμάτων τών δημιουργών, ακόμη 
δέ και μετά τήν έκχώρησιν τών εΐρημένών δικαιωμάτων, ό δημιουργός κέκτη
τα ι τό δικαίωμα νά διεκδική τήν πατρότητα του έργου και ν* άντιταχθη ε'Ις 
πασαν άλλοίωσιν, περικόπήν ή έτέραν τροποποίηση/ ή είς πάσαν έτέραν ένέρ
γειαν άναφερομένην είς τό έν λόγω έργον, αΐτινες θά έθιγον τήν τιμήν ή 
τήν φήμην αύτοΟ. 

(2) Τ ά . αναγνωριζόμενα είς τον δημιουργόν, δυνάμει της προηγουμένης 
παραγράφου δικαιώματα, διατηρούνται χαΐ μετά τόν θάνατον αύτου, τουλά
χιστον μέχρι καΐ της εκπνοής τών οίκονομικών αύτου δικαιωμάτων, ενασκούν
τα ι δέ ύπό τών προσώπων ή τών Ιδρυμάτων, ατινα έχουσιν έννσμον προς 
τρΟτο συμφέρον κατά τήν νομόθεσίαν της χώρας, έν ή ζητείται ή παροχή 
προστασίας. Ούχ* ήττον δμως, έκεΐναι άί χώραι, ών ή νομοθεσία κατά τήν 
στιγμήν της επικυρώσεως ή προσχωρήσεως τών είς τήν παρουσαν Πραξιν, 
δέν προνοεί περί προστασίας μετά θάνατον του δημιουργού απάντων τών 
έν τη προηγουμένη π α ρ α γ ^ δικαιωμάτων, δύνανται νά προ
νοή^τώσιν δτι μέ ίά θάνατον του δημιουργού έκπνέουσι και ώρισμένα τών τοι 
ούτων δικαιωμάτων. 



\ 
\ 

Ν. 86/79 1158 

(3) Τά ένδικα μέσα, δι* ών διασφαλίζονται τα εν τω παρόντι άρθρω ανα
γνωριζόμενα δικαιώματα, διέπονται ύπό της νομοθεσίας της χώρας, έν ?j ζη
τείται ή προστασία. 

"Αρθρον 7 

(1) Ή Οπό της παρούσης Συμβάσεως παρεχομένη προστασία εκτείνεται 
κατά τήν διάρκειαν της ζωής του δημιουργού καί πεντήκοντα έτη μετά 
θάνατον αύτοΰ. 

(2) Έ ν τούτοις, προκειμένου περί κινηματογραφικών έργων, α'ι χώραι της 
Ενώσεως δύνανται νά προνοήσωσι διάρκειαν προστασίας πιεντήικοντα ετών 
άπό της ημέρας, καθ' ήν τό έργον εξετέθη δημοσία τη συναινέσει του δη
μιουργού ή, ίέφ' δσον τό έργον δέν ήθελε έκτεθη δημοσία εντός πεντήκοντα 
ετών άπό της κατασκευής του, διάρκειαν προστασίας πεντήκοντα ετών άπό 
της 'κατασκευής. 

(3) Έ ν τη περιπτώσει ανωνύμων ή ψευδωνύμων έργων, ή διάρκεια της 
προνοουμένης εν τη παρούση Συμβάσει προστασίας ορίζεται ε'ίς πεντήκοντα 
έτη, άφ' ής νομίμως ταΟτα ετέθησαν εις τήν διάθεσιν του κοινού. Ούχ' ήττον 
δμως, εφ* δσον τό χρησιμοποιηθέν ύπό του δημιουργού ψευδώνυμον, ούδε
μίαν άμφιβολίαν αφήνει περί της ταυτότητος αύτοΰ, ή διάρκεια προστασίας 
είναι ή προ νοούμενη έν παραγράφω (1) τοιαύτη. Έφ* δσον ό δημιουργός 
ανωνύμου ή ψευδωνύμου έργου ήθελεν α/ποκαλύψει τήν ταυτότητα αύτοΰ" διαρ
κούσης της άνω μνημονευομένης περιόδου, εφαρμοστέα διάρκεια προστασίας 
είναι ή εν παραγράφω (1) προνοουμένη τοιαύτη. ΑΧ χώραι της Ενώσεως 
δέν υποχρεούνται νά παράσχωσι προστασίαν εις ανώνυμα ή ψευδώνυμα έργα, 
ό δημιουργός των οποίων κατ' εΰλογον τεκμήριον άστεδίωσε πρό πεντήκοντα 
ετών. 

(4) Εναπόκειται είς τάς έσωτερικάς νομοθεσίας τών χωρών της Ενώσεως 
νά όρίσωσι τήν διάρκειαν προστασίας φωτογραφικών έργων καί έργων έφηρ
μοσμένων τεχνών, καθ* ήν έκτασιν ταύτα τυγχάνουν προστασίας ώς καλλι
τεχνικά έργα' ούχ* ήττον δμως, ή τοιαύτη προστασία δέον δπως διαρκή του
λάχιστον εικοσιπέντε έτη άπό της κατασκευής του έργου. 

(5) Ή μετά τόν θάνατον τοΰ δημιουργού διάρκεια προστασίας και αί προ
νοούμεναι έν παραγράφοις (2), (3) καί (4) περίοδοι, άρχονται άπό της ημε
ρομηνίας τοΰ θανάτου ή του γεγονότος του αναφερομένου εν ταΐς ανωτέρω 
παραγράφοις, ή διάρκεια δμως τών περιόδων τούτων δέν άρχεται υπολογι
ζόμενη ειμή άπό της πρώτης 'Ιανουαρίου τοΟ επομένου τοΰ θανάτου ή του 
έτερου γεγονότος έτους. 

(6) ΑΙ χώραι της Ενώσεως δύνανται νά παράσχωσι μείζονα διάρκειαν προ
στασίας της προνοουμένη ς έν ταΓς ανωτέρω τταραγράφοις. 

(7) Αί χώραι τής Ενώσεως, αί δεσμευόμεναι ύπό τών προνοιών της Πρά
ξεως της Ρώμης τής παρούσης Συμβάσεως, αΐτινες άναγνωρίζουσι, διά της 
έν Ισχύϊ κατά τήν ύπογραφήν της παρούσης Πράξεως εσωτερικής αυτών νο
μοθεσίας, Φραχυτέραν διάρκειαν προστασίας τής προνοουμένης εν ταΐς ανω
τέρω παραγράφοις, χέκτηνται τό δικαίωμα δπως διατηρήσωσι τάς περιόδους 
ταύτας κατά τήν επικύρωσιν ή προσχώρησίν των ε'ίς την παροΰσαν Πραξιν. 

(8) Έ ν πάση περιπτώσει, ή διάρκεια προστασίας διέπεται ύπό της νομο
θεσίας της χώρας, έν ή ζητείται προστασία; ούχ' ήττον δμως, έκτος έάν άλλως 
προνοήται έν τη νομοθεσία της ώς εΐρηται γώρας, ή διάρκεια αϋτη δέον 
δπως μή ύπερβαίνη τήν ^καθωρισμένην 'έν τη χώρα τήςπροελεύσεως τοΟ έρ
γου διάρκειαν. 

"Αρθρον^ δις 

ΑΙ διατάξεις του προηγουμένου άρθρου τυγχάνουν ωσαύτως» εφαρμογής 
καί επί έργων δημιουργηθέντων τη «συμπράξει πλειόνων προσώπων, νοούμε
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νου δτι αϊ διάμκειαι προστασίας αϊ μετρούμενοι από του θανάτου του δημι
ουργού, υπολογίζονται από του θανάτου του τελευταίου επιζώντος δημιουρ
γού. 

"Αρθρον 8 
Οι προστατευόμενοι ύπό της παρούσης Συμβάσεως 'δημιουργοί φιλολογικών 

και καλλιτεχνικών έργων, άπολαύουσι του άποκλειοτικοΰ δικαιώματος νά 
μεταφράζωσιν ή νά έπιτρέπωσι την μετάφρασιν τών έργων, καθ' δλην την 
διάρκειαν της ισχύος τών δικαιωμάτων των έπί τών πρωτοτύπων έργων. 

"Αρθρον 9 
(1) Οί προστατευόμενοι υπό της παρούσης Συμβάσεως δημιουργοί φιλο

λογικών και καλλιτεχνικών έργων άπολαύουσι του αποκλειστικού δικαιώ
ματος νά έπιτρέπωοι την άναπαραγωγήν τών έργων των, καθ' οιονδήποτε 
τρόπον ή ύφ* οιονδήποτε τύπον, 

(2) Εναπόκειται εις τάς έσωτερικάς νομοθεσίας τών χωρών της Ενώσεως 
νά έπιτρέψωσι την ιάναπαραγωγήν τοιούτων έργων 'εις ώρισμένας είδικάς 
περιπτώσεις, νοουμένου δτι ή τοιαύτη αναπαραγωγή δέν αντίκειται προς τήν 
συνήθη έκμετάλλευσιν του έργου ουδέ θίγει παραλόγως τά νόμιμα συμφέ
ροντα του δημιουργού. 

(3) Πάσα ηχητική ή οπτική εγγραφή λογίζεται ώς αναπαραγωγή έν τη 
έννοια της παρούσης συμβάσεως. 

"Αρθρον 10 
(1) Επιτρέπεται ή παράθεσις αποσπασμάτων έξ έργων, άτινα νομίμως 

ετέθησαν ήδη εις τήν διάθεσιν του κοινού, νοουμένου δτι τοιούτον τι δέν 
αντίκειται προς τήν συνήθη τακτικήν και ή έκτασις τών προτιθεμένων απο
σπασμάτων δέν υπερβαίνει τήν δικαιολογημένην ύπό του επιδιωκομένου σκο
πού, περιλαμβανομένης και της συνοπτικής παραθέσεως άρθρων εφημερίδων 
και περιοδικών υπό μορφήν έπισκοπήσεως του τύπου. 

(2) Εναπόκειται εις τάς έσωτερικάς νομοθεσίας τών χωρών της Ενώσεως, 
ώς και είς τάς ύφισταμένας ή συνομολογηθησομένας μεταξύ τούτων είδικάς 
συμφωνίας, νά έπιτρέψωσι τήν εις έκτασιν ίδικαιαλογουμένην ύπό του επιδιω
κομένου σκοπού χρησιμοποίησιν φιλολογικών ή 'καλλιτεχνικών έργων διά τήν 
είκονογράφησιν ή έπεξήγησιν εκπαιδευτικοί) χαρακτήρος δημοσιευμάτων, ρα
διοφωνικών εκπομπών ή ηχητικών ή οπτικών έγγραφων, νοουμένου δτι ή τοι
αύτη χρησιμοποίησις δέν αντίκειται προς τήν συνήθη τακτικήν. 

(3) Έ ν πάση περιπτώσει χρήσεως έργου συμφώνως ταϊς ανωτέρω παρα
γράφοις του παρόντος άρθρου, δέον όπως μνημονεύωνται ή πηγή προελεύσεως 
του ώς :καί τό δνομα. του δημιουργού, έφ' όσον τό όνομα αναφέρεται έν τη 
πηγή προελεύσεως του έργου. 

"Αρθρον 10 δις 
(1) 'Εναπόκειται εις τάς έσωτερικάς νομοθεσίας τών χωρών της 'Ενώσεως 

νά 'έπιτρέψωσι τήν διά του τύπου άναπαραγωγήν, τήν ραοιοφώνησιν ή τήν δι' 
ενσύρματου 'επικοινωνίας δημοσία μετάδοσιν άρθρων δημοσιευθέντων εις εφη
μερίδας ή περιοδικά έπί επικαίρων οικονομικών, πολιτικών ή θρησκευτικών 
θεμάτων, προς τούτοις δέ ραδιοφωνικών έργων αναλόγου χαρακτηρος, είς 
περιπτώσεις, καθ' άς δέν απαγορεύεται ρητώς ή τοιαύτη αναπαραγωγή, ρα
διοφώνησις ή 'μετάδοσις. Έν τούτοις, ή πηγή της προελεύσεως των δέον δπως 
έν πάση περιπτώσει μνημονεύεται σαφώς' αϊ έννομοι συνέπειαι παραβάσεως 
της τοιαύτης υποχρεώσεως θέλουν καθορισθή ύπό της νομοθεσίας της χώρας, 
έν ή ζητείται προστασία. 

(2) Εναπόκειται ωσαύτως είς τάς έσωτερικάς νομοθεσίας τών χωρών της 
Ενώσεως νά καθορίσωσι τους ορρυς ύφ' ους επιτρέπεται ή έπί τώ τέλει άνα
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φοράς συμβάντων επικαιρότητος, και είς έκταοιν δικαισλογουμένην ύπό τοΟ 
επιδιωκομένου ενημερωτικού σκοπού, αναπαραγωγή και διάθεσις είς τό χοινόν 
φιλολογικών ή' καλλιτεχνικών έργων προβληθέντων ή άκουσθέντων κατά τήν 
διάρκειαν τοιούτου συμβάντος, διά της φωτογραφικής, της κινηματογραφίας, 
ραδιοφωνίας ή της δια της ενσύρματου επικοινωνίας δημοσία μεταδόσεως. 

"Αρθρον 11 
(1) Οι δημιουργοί δραματικών, δραματικομουσικών και «μουσικών έργων 

άπολαύουσι του αποκλειστικού δικαιώματος νά έπιτρέπωσι— 
(ι) τήν δημοσίαν παράστασιν και έκτέλεσιν τών έργων των, δι' οιουδή

ποτε τρόπου ή μέσου" 
(ιι) τήν καθ' οιονδήποτε τρόπον δημοσία μετάδοσιν της παραστάσεως και 

εκτελέσεως τών έργων των. 
(2) ΟΙ δημιουργοί δραματικών ή δραματικομουσικών έργων άπολαύουσι, 

καθ' ολην τήν διάρκειαν της Ισχύος τών δικαιωμάτων των έπί τοΟ πρωτοτύπου 
έργου, τών αυτών δικαιωμάτων και καθ' δσον άφορα εις τάς μεταφράσεις 
τών τοιούτων έργων. 

"Αρθρον Π δις 
(1) Οι δημιουργοί φιλολογικών και καλλιτεχνικών έργων άπολαύουσι του 

αποκλειστικού δικαιώματος νά έπιτρέπωσι— 
(ι) τήν ραδιοφώνησιν τών έργων των ή τήν δημοσία μετάδοσιν τούτων δι' 

οιουδήποτε έτερου μέσου ασυρμάτου εκπομπής σημάτων, ήχων f\ εΐκό
νων* 

(α) τήν δημοσία μετάδοσιν του ραδιοφωνουμένου έργου δι' ενσύρματου 
επικοινωνίας ή δι' έκ νέου ραδιοφωνήσεως, ύπό οργανισμού έτερου 
ή του αρχικού' 

(ιιι) τήν μετάδοσιν του ραδιοφωνουμένου έργου εις τό «κοινόν διά 'μεγα
φώνου ή οιουδήποτε έτερου αναλόγου οργάνου, μεταδίδοντος σήματα, 
ήχους ή εικόνας. 

(2) Εναπόκειται εις τάς έσωτερικάς νομοθεσίας τών χωρών της Ενώσεως 
νά καθορίσωσι τους δρους, ύφ' ους δύνανται νά ένασκώνται τά έν τη προ
ηγουμένη παραγράφω μνημονευόμενα δικαιώματα, ούχ* ήττον δμως οι ώς εΐ
ρηται δροι θά τυγχάνωσιν εφαρμογής μόνον έν τη χώρα, ύφ' ής «Αθεσπίσθησαν. 
Έν ουδεμία περιπτώσει ol δροι ούτοι δύνανται νά θίξωσι τό ηθικόν δικαίωμα 
αύτοΰ δπως τυγχάνη δικαίας αμοιβής καθοριζομένης, ελλείψει συμφωνίας, ύπό 
της αρμοδίας προς τούτο αρχής. 

(3) 'Ελλείψει ρήτρας περί του εναντίου, άδεια παρασχεθείσα συμφωνως τη 
παραγράφω (1) του παρόντος άρθρου, !δέν ιέπάγεται τοιαύτην προς έγγραφήν 
τοΰ ραδιοφωνουμένου έργου δι' οργάνων άποτυπούντων ήχους ή εΙκόνας. Ούχ* 
ήττον δμως, εναπόκειται είς τάς έσωτερικάς νομοθεσίας τών χωρών της Ενώ
σεως νά καθορίσωσι τά τών εφήμερων έγγραφων, τών γενομένων ύπό ραδιο
φωνικού οργανισμού διά τών Ιδίων αύτοΰ 'μέσων και διά τάς Ιδίας αύτοΰ 
έκπομπάς. ΑΊ νομοθεσίαι αύται δύνανται νά έπιτρέψωσι τήν διατήρησιν τών 
τοιούτων εφήμερων εγγραφών είς τά επίσημα άρχεΐα, λόγω εξαιρετικού ενδια
φέροντος αυτών. 

"Αρθρον 11 τρις 
(1) ΟΙ δημιουργοί φιλολογικών έργων άπολαύουσι τοΟ αποκλειστικού δι

καιώματος σπως έπιτρέπωσι— 
(ι) τήν δημοσίαν άπαγγελίαν τών έργων αυτών, περιλαμβανομένης τοι

αύτης δημοσίας απαγγελίας δι' οίουδήποτε μέσου ή μεθόδου' 
(ιι) οίανδήποτε δημοσίαν μετάδοσιν τής απαγγελίας τών ΙΙργων αυτών. 

(2) Οι δημιουργοίφιλολογικών έργων άπολαύουσι, καθ' βλην τήν διάρκειαν 
τών δικαιωμάτων των έπί τών πρωτοτύπων έργων, τών αύτων δικαιωμάτων 
και καθ' δσον άφορα είς τάς μεταφράσεις τών τοιούτων έργων. 
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"Αρθρον 12 
Οι δημιουργοί φιλολογικών ή'Καλλιτεχνικών έργων άπολαύουσι του απο

κλειστικού δικαιώματος νά έπιτό1ι£!$σι τάς διασκευάς, ιτροσαρμογάς καΐ ετέ
ρας μεταλλαγάς τών έργων aOTcSSjgf 

"Αρθρον 13 

(1) Έκαστη τών χωρών της 'Ενώσεως δύναται νά έπιβάλη, καθ' δσον 
άφορα εις ταύτην, επιφυλάξεις και δρους >έπί του* αποκλειστικού δικαιώματος 
του παρεχομένου ©Ις τόν δημιουργόν μουσικοΟ έργου και εις τον δημιουργόν 
λέξεων, ών ή φωνογράφησις δμοί) μετά του μουσικού έργου επετράπη ήδη 
ύπό του τελευταίου, δπως έπιτρέπώσι τήν φωνογράφησιν του ιέν λόγω μουσι
κού έργου άμοΟ μετά τών τοιούτων λέξεων ούχ* ήττον δμως αί τοιαΰται 
επιφυλάξεις και δροι θά τυγχάνωσιν εφαρμογής μόνον έν τη χώρα, ύφ1 ής 
έθεσπίσθησαν, έν ουδεμία δέ περιπτώσει δύνανται νά θίγωσι τά δικαιώματα 
τών δημιουργών τούτων δπως τυγχάνωσι δικαίας αμοιβής, ήτις, ελλείψει συμ
φωνίας, καθορίζεται ύπό της αρμοδίας προς τούτο αρχής. 

(2) Φωνογραφήσεις μουσικών Εργων, γενόμεναι έν τινι χώρα τής Ενώσεως, 
συμφώνως τω άρθρω 13(3) των Συμβάσεων, αΐτινες υπεγράφησαν έν Ρώμη 
τη 2α Ιουνίου, 1928, και έν Βρυξέλλαις τη 26η Ιουνίου, 1948, δύνανται νά 
άναπαραχθώσιν έν τη χώρα ταύτη άνευ αδείας του δημιουργού του μουσικού 
έργου, μέχρι τής παρελεύσεως διετίας, άφ' ής ή χώρα αύτη ήθελε δεσμευθή 
ύπό τής παρούσης Πράξεως. 

(3) Φωνογραφήσεις γενόμεναι συμφώνως ταΐς παράγραφοις (1) <κα! (2) του 
παρόντος άρθρου και είσαγόμεναι άνευ αδείας τών ενδιαφερομένων μερών 
είς χώραν ένθα αδται λογίζονται ώς γενόμεναι κατά παράβασιν τών δικαιω
μάτων πνευματικής Ιδιοκτησίας τών δημιουργών των, υπόκεινται είς χατά
σχεσιν. 

"Αρθρον 14 

(1) ΟΙ δημιουργοί φιλολογικών ή καλλιτεχνικών έργων άπσλαύουσι του 
αποκλειστικού δικαιώματος νά έπιτρέπωσι— 

(ι) τήν κινηματογραφική ν διασκευή ν και άναπαραγωγήν τών έργων τούτων, 
ώς και τήν κυκλοφορίαν τών ούτω διασκευασθέντων ή αναπαραχθέν
των έργων. 

(ιι) τήν δημοσία παράστασιν ή έκτέλεσιν και τήν δι* ενσύρματου επικοι
νωνίας δημοσία μετάδσσιν τών οϋτω διασκευασθέντων ή άναπαραχθέν
των έργων. 

(2) Ή διασκευή, ύφ* οιανδήποτε έτέραν καλλιτεχνικήν μορφήν, κινηματο
γραφικών παραγωγών προερχομένων έκ φιλολογικών ή καλλιτεχνικών €ργων, 
χρήζει, πλην τής αδείας του δημιουργού τής κινηματογραφικής παράγωγης, 
και τής αδείας τών δημιουργών των πρωτοτύπων έργων. 

(3) ΑΙ διατάξεις του άρθρου 13(1) δέν τυγχάνουσιν εφαρμογής. 

"Αρθρον 14 δις 
(1) "Ανευ επηρεασμού του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ύφ' οίου

δήποτε διασκευασθέντος ή άναπαραχθέντος έργου, το κινηματογραφικόν έργον 
προστατεύεται ώς πρωτότυπον έργον, Ό δικαιούχος τής πνευματικής Ιδιοκτη
σίας επί κινηματογραφικού έργου^ απολαύει των αυτών δικαιωμάτων ώς xai 
ό δημιουργός πρωτοτύπου έργου, περιλαμβανομένων και τών μνημονευομένων 
έν τω προηγουμένω άρθρω τοιούτων. 

(2) (α) Εναπόκειται είς τήν έσωτερικήν νομοθεσίαν τής χώρας, έν ή ζη
τείται προστασία, νά καθορίση τά τών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
έπι .κινηματογραφικών έργων. 
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(β) Ούχ' ήττον δμως, εις τάς χώρας της Ενώσεως, α'ϊτινες δια της νομο
θεσίας των διαλαμβάνουν μεταξύ των δικαιούχων της πνευματικής ιδιοκτησίας 
έπί κινηματογραφικού έργου και δημιουργούς οΐτινες συνέβαλαν εις τήν 'κατα
σκευήν του έργου οι δημιουργοί ούτοι, έφ' όσον άνέλαβον τήν ύποχρέωσιν να 
συμβάλωσιν ούτω εις τήν κατασκευήν του έργου, δέν δύνανται, ελλείψει αντι
θέτου ή ειδικής συμφωνίας, νά άντιταχθώσι κατά τής αναπαραγωγής, κυκλο
φορίας, δημοσία παραστάσεως ή εκτελέσεως, δημοσία μεταδόσεως δι ' ενσύρ
ματου 'επικοινωνίας, ραδιοφωνήσεως ή οιασδήποτε ετέρας δημοσίας μεταδό
σεως ή κατά τής χρήσεως υποτίτλων ή τής μεταγλωττίσεως των κειμένων, 
του έργου. 

(γ ) Εναπόκειται εις τήν έσωτερικήν νομοθεσίαν τής χώρας, ένθα έχει τήν 
έδραν ή τήν συνήθη αύτου διαμονήν ό κατασκευαστής τοΟ κινηματογραφικού 
έργου, νά καθορίση κατά πόσον ιή ανωτέρω προβλεπομένη ύποχρέωσις, προς 
έφαρμογήν τής προηγουμένης υποπαραγράφου «(β), θά έδει νά περιβληθή τόν 
τύπον έγγραφου συμφωνίας ή ετέρας, αναλόγου Ισχύος εγγράφου πράξεως. 
Ούχ' ήττον δμως, εναπόκειται εις τήν έσωτερικήν νομοθεσίαν τής χώρας τής 
'Ενώσεως, ένθα ζητείται προστασία, νά .καθορίση δτι ή ώς είρηται ύποχρέωσις 
δέον δπως είναι ύπό τύπον έγγραφου συμφωνίας >ή ετέρας αναλόγου Ισχύος 
έγγραφου πράξεως. ΑΊ χώραι, ών ή εσωτερική νομοθεσία διαλαμβάνει τοι
αύτην πρόνοιαν, θέλουν γνωρίσει ταύτην εΊς τόν Γενικόν Διευθυντήν δι* έγ
γραφου δηλώσεως, κοινοποιουμένης ύπ' αύτου αμελλητί προς πάσας τάς 
λοιπάς χώρας τής Ενώσεως. 

(δ) Ό δρος «αντίθετος ή ειδική συμφωνία» δηλοΐ περιοριστικόν δρον συνα
φώς προς τήν προμνησθεΐσαν ύποχρέωσιν. 

(3) Έκτος οσάκις ή εσωτερική νομοθεσία προνοή ρητώς περί του εναντίου, 
α'ι διατάξεις τής παραγράφου (2) (β) ανωτέρω δέν εφαρμόζονται έπί δημι
ουργών σεναρίων, διαλόγων κα ι 'μουσικών έργων, δημιουργηθέντων διά τήν 
κατασκευήν του κινηματογραφικού 'έργου ή του βασικοί) σκηνοθέτου αύτου. 
Ούχ' ήττον δμως, έκεΐναι α'ι χώραι τής 'Ενώσεως, ών ή εσωτερική νομοθεσία 
δέν διαλαμβάνει κανόνας προνσοϋντας περί τής εφαρμογής τής είρημένης 
παραγράφου (2) (β) επί του δασικού σκηνοθέτου τοί) κινηματογραφικού 
έργου, θέλουν γνωρίσει το γεγονός εις τόν Γενικόν Διευθυντήν δι ' έγγραφου 
δηλώσεως, κοινοποιουμένης ύπ' αυτού αμελλητί προς πάσας τάς λοιπάς χώρας 
τής Ενώσεως. 

"Αρθρον 14 τρις 

(1) Ό δημιουργός ή, μετά θάνατον αυτού, τ ά πρόσωπα ή ιδρύματα, άτινα 
κέκτηνται νόμιμον δικαίωμα κατά τήν έσωτερικήν νομοθεσίαν, άπολαύουσι, 
σχετικώς προς τά πρωτότυπα έργα τέχνης και τά πρωτότυπα χειρόγραφα συγ
γραφέων και συνθετών, του αναπαλλοτρίωτου δικαιώματος συμμετοχής εις τό 
προϊόν οιασδήποτε πωλήσεως του έργου, ήτις ήθελε λάβει χώραν ιμετά τήν 
πρώτη ν έκχώρησιν ύπό του δημιουργού του έργου. 

(2) Ή προνοουμένη έν τη προηγουμένη παραγράφω προστασία δύναται νά 
ζητηθή είς τίνα χώραν τής Ενώσεως, μόνον έφ' δσον ή εσωτερική νομοθεσία 
τής χώρας, εις ην ανήκει ό δημιουργός, δέχεται τήν τοιαύτην προστασίαν καΐ 
έν ώ μέτρω επιτρέπει τούτο ή νομοθεσία τής χώρας; έν ή ζητείται ή τοιαύτη 
προστασία. 

(3) Ή διαδικασία και τά ποσοστά τής είσπράξεως θέλουν ;καθορισθή Οπό 
τής εσωτερικής νομοθεσίας. 

"Αρθρον 15 

(1) Οι δημιουργοί των προστατευομένων ύπό τής παρούσης Συμβάσεως 
φιλολογικών ή καλλιτεχνικών έργων, ίνα θεωρώνται, μέχρις αποδείξεως του 
εναντίου, ώς τοιούτοι και έχωσι τό δικαίωμα ν' ιάσκώσι δίωξιν ενώπιον των 
δικαστηρίων των χωρών τής Ενώσεως κατά παντός προσβάλλοντος τά δικαιώ
ματα αυτών πνευματικής ιδιοκτησίας έπί των τοιούτων έργων, άρκεΐ τό δνόμα 
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αυτών νά άναγράφηται έπι του έργου κατά τον συνήθη τρόπον. Ή παρούσα 
παράγραφος τυγχάνει εφαρμογής έστω ·καΙ έάν το δναμα τοΟτο είναι ψευδώ
νυμον, έφ' δσον τό χρησιμοποιηθέν ψεϋδώνυμον ούδεμίαν άμφιδολίαν αφήνει 
περί της ταυτότητος του δημιουργοί). 

(2) Μέχρις αποδείξεως του εναντίου, τό φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, οΰ
τινος τό δνομα εμφανίζεται κατά τόν συνήθη τρόπον έπι κινηματογραφικού 
έργου, τεκμαίρεται ώς κατασκευαστής του ετρημένου €ργου. 

(3) Έ ν τη περιπτώσει ανωνύμων η* ψευδωνύμων έργων, Νπλήν των έν παρα
γράφω (1) ανωτέρω, αναφερομένων τοιούτων, δ έκδοτης, ούτινος τό δνσμα 
αναγράφεται έπί του έργου, λογίζεται, ;μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ώς 
άντιπροσωπεύων τόν δημιουργόν καΐ ύπό τήν Ιδιότητα ταύτην δικαιούται νά 
προασπίζη και ένασκή τά δικαιώματα τοΟ δημιουργού. Αί διατάξεις της πα
ρούσης παραγράφου παύουν νά έφαρμόζωνται ευθύς ώς ό δημιουργός ήθελεν 
αποκαλύψει τήν ταυτότητα του καΐ αποδείξει τόν Ισχυρισμόν του οτι είναι ό 
δημιουργός τοΟ είρημένου έργου. 

(4) (α) Έν τη περιπτώσει αδημοσίευτων έργων, οσάκις δεν είναι μέν γνωστή 
ή ταυτότης του δημιουργού υπάρχουν δμως λόγοι ένισχύοντες τήν άποψιν δτι 
ούτος εΐναι υπήκοος χώρας τινός της "Ενώσεως, εναπόκειται εις τήν έσωτε
ρικήν νομοθεσίαν της χώρας ταύτης νά ύποδείξη τήν άρμοδίαν αρχήν, ήτις 
θά άντιπροσωπεύη τόν δημιουργόν και θά δικαιούται νά προασπίζη ικαΐ ένα
σκή τά δικαιώματα αυτού ε'ίς τάς χώρας της 'Ενώσεως. 

(β) Α'1 χώραι της Ενώσεως, αϊτινες ήθελον υποδείξει άρμοδίαν αρχήν δυ
νάμει των δρων της παρούσης διατάξεως, δέον δπως γνωρίσωσι ταύτην είς 
τόν Γενικόν Διευθυντήν δι* έγγραφου δηλώσεως έμπεριεχούσης πλήρη στοιχεία 
καθ* δσον άφορα εις τήν ούτω ύποδειχθεΐσαν αρχήν. Ό Γενικός Διευθυντής 
θέλει κοινοποιήσει αμελλητί τήν τοιαύτην δήλωσιν προς πάσας τάς λοιπάς 
χώρας της Ενώσεως. 

"Αρθρον 16 

(1) Παν άντίτυπον έργου, παραδιάζον τά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτη
σίας, υπόκειται είς κατάσχεσιν είς οιανδήποτε χώραν της Ενώσεως έν ή τό 
έργον απολαύει νομικής προστασίας. 

(2) ΑΙ διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται ωσαύτως 
κ«ι· έπι άναπάραγωγών προερχομένων έκ χώρας, έν ή τό έργον δεν τυγχάνει 

•ι.προστασίας ή έπαυσε νά τυγχάνη προστασίας. 
(3) Ή κατάσχεσις ενεργείται κατά τήν έσωτερικήν νομοθεσίαν μιας έκα

στης χώρας. 
V ' ^  '■ ' "Αρθρον 17 

ΑΊ διατάξεις της .παρούσης Συμβάσεως δεν δύνανται καθ' οιονδήποτε τρόπον 
νά έαιηρεάσωσι τό δικαίωμα ·τ/|ς Κυβερνήσεως έκαστης χώρας της Ενώσεως, 
νά έπιτρέπη, έλέγχη ή άπαγορεύη, διά νόμων ή κανονισμών, τήν κυκλοφορίαν, 
παράστασιν ή έκθεσιν οιουδήποτε έργου ή παραγωγής, άναφορικώς προς τό 
όποιον ή αρμοδία αρχή ήθελε κρίνει άναγκαΐον νά άσκηση τό δικαίωμα τούτο. 

"Αρθρον 18 
(1) Ή παρούσα ΣύμΦασις τυγχάνει εφαρμογής έφ' απάντων τών έργων, 

ατινα, κατά τόν χρόνον της ενάρξεως της Ισχύος αυτής, δεν περιήλθον εΙσέτι 
είς κοινήν χρήσιν έν τη χώρα της προελεύσεως, συνεπεία παρελεύσεως της 
χρονικής διαρκείας τής προστασίας. 

(2). Ούχ' ήττον δμως, έάν έν έργον, συνεπεία παρελεύσεως τής χρονικής 
διαρκείας της προστασίας, ήτις προηγουμένως τω άνεγνωρίζετο, περιήλθεν είς 
κοινήν χρήοιν έν τη χώρα, έν ή ζητείται ή προστασία, τό έργον τούτο δεν 
θέλει τύχει έκ νέου προστασίας. 
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(3) Ή εφαρμογή της αρχής ταύτης υπόκειται είς τάς διατάξεις τάς ττεριε
χομένας είς ύφισταμένας ή συνομολογηθησομένας έπί τούτω είδΐ'κάς συμβάσεις 
μεταξύ χωρών της Ενώσεως. Ελλείψει τοιούτων διατάξεων, έκαστη χώρα 
θέλει καθορίσει, καθ* ήν ίκτασιν τήν άφορα, τους δρους εφαρμογής της έν 
λόγω αρχής. 

(4) ΑΙ ανωτέρω διατάξεις τυγχάνουν ωσαύτως εφαρμογής και έν τη "περι
πτώσει νέων προσχωρήσεων είς την "Ενωσιν, ώς και έν τη περιπτώσει επεκτά
σεως τής προστασίας κατ' έφαρμογήν του άρθρου 7 ή δι' άρσεως των επι
φυλάξεων. 

"Αρθρον 19 
Αί διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως ουδόλως κωλύουσι την διεκδίκησιν 

μείζονος προστασίας, τυχόν αναγνωριζομένης ύπό τής εσωτερικής νομοθεσίας 
χώρας τινός τής Ενώσεως. 

"Αρθρον 20 
ΑΙ Κυβερνήσεις των χωρών τής 'Ενώσεως επιφυλάσσουν έαυταΐς τό δικαίω

μα δπως συνάπτωσι μεταξύ των είδικάς συμφωνίας, έφ* δσον αί τοιαυται συμ
φωνίαι παρέχουσιν είς τους δημιουργούς ευρύτερα δικαιώματα τών παρεχο
μένων Οπό τής παρούσης Συμβάσεως ή έφ' δσον περιέχουσιν ετέρας προνοίας 
μη άντικειμένας προς τήν παρουσαν Σύμβοτσιν. ΑΙ διατάξεις υφισταμένων συμ
φωνιών, αιτινες πληρουσι τους δρους τούτους, 'θέλουν παραμείνουν έν 'ίσχύΐ. 

"Αρθρον 21 
(1) Είδικαί διατάξεις άφορώσαι είς τάς άναπτυσσομένας χώρας περιλαμ

βάνονται έν τω συνημμένω τή παρούση Παραρτήματι. 
(2) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΟ άρθρου 28(1) (β), τό Παράρτημα συ

νιστά άναπόσπαστον μέρος τής παρούσης Πράξεως. 
"Αρθρον 22 

(1) (α) Ή "Ενωσις θά έχη Συνέλευσιν συγκειμένην έξ εκείνων τών χωρών 
τής Ενώσεως, αίτινες δεσμεύονται υπό τών άρθρων 22 £ως 26. 

(β) Ή Κυβέρνησις μιας έκαστης χώρας αντιπροσωπεύεται ύφ* ενός αντι
προσώπου, τον όποιον δύνανται νά βοηθώσιν εναλλασσόμενοι αντιπρόσωποι, 
σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες. 

(γ) Αί δαπάναι μιας έκαστης αντιπροσωπείας βαρύνουσι τήν διορίσασαν 
ταύτην Κυβέρνησιν. 

(2) (α) Ή Συνέλκυσις— 
(i) επιλαμβάνεται απάντων τών ζητημάτων, τών άφορώντων είς τήν δια

τήρησιν και άνάπτυξιν τής 'Ενώσεως καΐ τήν έφαρμογήν τής παρούσης 
Συμβάσεως" 

(U) εκδίδει οδηγίας, καθ' δσον άφορα είς τήν προπαρασκευήν αναθεωρη
τικών διασκέψεων, προς τό Διεθνές Γραφεΐον Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
(έν τοις εφεξής άναφερόμενον ώς τό «Διεθνές Γραφεΐον»)., τό μνη
μονευόμενος έν τη Συμβάσει περί Καθιδρύσεως Παγκοσμίου 'Οργα
νώσεως Πνευματικής 'Ιδιοκτησίας (έν τοΐς εφεξής άναφερομένην ώς 
«ή Όργάνωσις»), λαμβάνουσα δεόντως ύπ' δψιν τα σχόλια,· τά τυχό^ 
γενόμενα ύπό τών χωρών, αΐτινες δέν δεσμεύονται ύπό τών άρθρων 
22 εως 26" 

(iii) εξετάζει και εγκρίνει τάς εκθέσεις και δραστηριότητας του Γενικοί) 
Διευθυντού τής Όργανώσεως4 άναφορικώς προς τήν "Ενωσιν, και 
παρέχει αύτώ πασαν άναγκαίαν όδηγίαν άναφορικώς π$£ς\ θέματα 
εμπίπτοντα είς τήν δικαιοδοσίαν τής Ενώσεως' 

(iv) εκλέγει τά μέλη τής 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής της Συνελεύσεως' 
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(ν) εξετάζει και εγκρίνει τάς εκθέσεις και δραστηριότητας της Εκτελε
στικής αυτής 'Επιτροπής καί εκδίδει οδηγίας προς την 'Επιτροπή ν 
ταύτη ν' 

(vi) καθορίζει το πρόγραμμα και αποδέχεται τόν τριετή προϋπολογισμόν 
τής 'Ενώσεως, προς τούτοις δέ εγκρίνει τους τελικούς αυτής λογα
ριασμούς' 

(vii) υιοθετεί τους οικονομικούς κανονισμούς τής 'Ενώσεως' 
(viii) καθιδρύει τάς αναγκαίας διό: τό έργον τής "Ενώσεως έπιτροπάς 

εμπειρογνωμόνων καί ομάδας εργασίας* 
(ix) αποφασίζει ποΐαι χώραι μή μετέχουσαι τής 'Ενώσεως καί ποΐαι δια

κυβερνητικά! καί διεθνείς ουχί διακυβερνητικά! οργανώσεις θέλουν 
γίνει δεκταί ως παρατη,ρηταί εις τάς συνεδρίας αυτής* 

(χ) υιοθετεί τροποποιήσεις των άρθρων 22 Εως 26* 
(xi) λαμβάνει οιονδήποτε περαιτέρω μέτρον αποσκοπούν εις την προώθησιν 

των σκοπών τής 'Ενώσεως* 
(xii) ενασκεί ετέρας, προσήκουσας δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως, 

λειτουργίας* 
(xiii) όπό τόν δρον τής αποδοχής, ενασκεί τά παρεχόμενα αύτη δικαιώματα, 

ύπό τής Συμβάσεως περί Καθιδρύσεως τής 'Οργανώσεως. 
(β) Καθ* όσον άφορα εις θέματα κοινού ενδιαφέροντος καί δι' ετέρας Ενώ

σεις διοικουμένας ύπό τής 'Οργανώσεως, ή Συνέλευσις λαμβάνει τάς αποφά
σεις αυτής μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν τής Συντονιστικής 'Επιτροπής 
τής 'Οργανώσεως. 

(3) (α) 'Εκάστη χώρα μέλος τής Συνελεύσεως κέκτηται μίαν ψήφον. 
(β) Τό ήμισυ των χωρών μελών τής Συνελεύσεως συνιστά άπαρτίαν. 
(γ) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων τής υποπαραγράφου (β) έάν ό αριθμός 

των άντιπροσωπευομένων κατά τίνα σύνοδον χωρών είναι κατώτερος του 
ήμίσεος άλλά.ίσος ή ανώτερος του ενός τρίτου των χωρών μελών τής Συνε
λεύσεως, ή Συνέλευσις δύναται νά προβή εις τήν λήψιν αποφάσεων, ούχ' ήττον 
δμως, εξαιρουμένων των αποφάσεων αΐτινες άφορώσιν είς διαδικαστικά θέ
ματα, άπασαι αϊ τοιαΰται αποφάσεις καθίστανται ενεργοί, μόνον έφ' δσον 
ήθελον πληιρωθή αϊ κάτωθι προϋποθέσεις. Τό Διεθνές Γραφεΐον κοινοποιεί τάς 
ώς είρηται αποφάσεις προς τάς χώρας μέλη τής Συνελεύσεως, αΐτινες δέν 
εΐχον άντιπρασωττευθή κατά τήν λήψιν των αποφάσεων καί καλεί ταύτας δπως 
εγγράφως ψηφίσωσιν ή άπόσχωσιν τής ψηφοφορίας, εντός προθεσμίας τριών 
μηνών άφ* ής έκοινοποιήθησαν αύταΐς αϊ τοιαΰται αποφάσεις. "Αμα τή πα
ρόδω τής άνω προθεσμίας, έφ' δσον ό αριθμός των χωρών, αΐτινες ήθελον 
οϋτω ψηφίσει ή απόσχει τής ψηφοφορίας, εξικνείται μέχρι του άριθμοΟ τών 
χωρών, δστις όπελείπετο διά τόν σχηματισμόν απαρτίας κατά τήν σύνοδον, 
αϊ αποφάσεις αΰται καθίστανται ενεργοί, νοουμένου δτι διατηρείται ή απαι
τουμένη πλειοψηφία. 

(δ) Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 26(2), διά τήν λήψιν αποφά
σεων τής Συνελεύσεως απαιτείται πλειοψηφία τών δύο τρίτων τών ψήφων. 

(ε) Αϊ άποχαί δέν λογίζονται ώς ψήφοι. 
(στ) ΕΤς αντιπρόσωπος δύναται νά έκπροσωπή καί νά ψηφίζη έν ονόματι 

μιας μόνον χώρας. 
(ζ) Χώραι τής Ενώσεως μή μετέχουσαι τής Συνελεύσεως γίνονται δεκταί 

κατά τάς συνεδρίας αυτής ώς παρατηρηταί. . 
(4) (α) Ή Συνέλευσις συνέρχεται άπαξ άνά τριετίαν εις τακτική ν σύνοδον 

συγκαλουμένην ύπό του Γενικού Διευθυντού καί, ελλείψει εξαιρετικών περι
στάσεων, κατά τόν αυτόν yoovov και είς τόν αυτόν τόπον ώς καί ή Γενική 
Συνέλευσις τής 'Οργανώσεως. 
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(β) Ή Συνέλευσις συνέρχεται εις έκτακτον σύνοδον συγκαλουμένην ύπό 
του Γενικού Διευθυντού, τη αιτήσει της Εκτελεστικής Επιτροπής ή τη αίτη
σε ι του ενός τετάρτου των χωρών τής Συνελεύσεως. 

(5) Ή Συνέλευσις καθορίζει τον έσωτερικόν αυτής διαδικαστικών κανονι
σμόν. 

"Αρθρον 23 

(1) Ή Συχέλευοις 6ά έχη μίαν Έκτελεστικήν Έπιτροπήν. 
(2) (α) ΊΙ 'Εκτελεστική Επιτροπή σύγκειται έκ χωρών εκλεγομένων ύπό 

τής Συνελεύσεως μεταξύ τών χωρών μελών τής Συνελεύσεως* Προς τούτοις, 
τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 25(7) (β), ή χώρα επί τής εδαφικής 
έπικρατίας της οποίας ή Όργάνωσις έχει την ε!δραν αυτής, μετέχει τής 'Επι
τροπής ex officio. 

(β) Ή . Κυβέρνησις μιας έκαστης χώρας μέλους τής Εκτελεστικής Επιτρο
πής αντιπροσωπεύεται ύφ' ενός αντιπροσώπου, τόν όποιον δύνανται νά βοη
θώσιν ένσλοοσόμενοι αντιπρόσωποι, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες. 

(γ) Αϊ δαπάναι έκαστης αντιπροσωπείας βαρύνουσι την διορίσασαν ταύτην 
Κυβέρνησιν. 

(3) Ό αριθμός τών χωρών μελών τής Εκτελεστικής 'Επιτροπής αναλογεί 
προς τό εν τέταρτον τών χωρών μελών τής Συνελεύσεως. Δια τόν καθορι
σμόν τών πληρωθησομένων εδρών δέν λαμβάνεται ύπ* δψιν ό εναπομένων 
μετά την διαίρεσιν εις τέσσερα αριθμός. 

(4) Κατά την έκλογήν τών χωρών μελών τής 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής ή 
Συνέλευσις δέον δπως λαμβάνη ύπ' δψιν τήν σκοπιμότητα τής δικαίας γεω
γραφικής κατανομής τών εδρών και την ανάγκην αντιπροσωπεύσεως παρά 
τη εκτελεστική επιτροπή χωρών μετεχουσών είς ΕΊδικάς Συμφωνίας, αΐτινες 
θα ήδόναντο νά συναφθώσι συναφώς προς τήν "Ενωσιν. 

(5) (α) Ή θητεία τών χωρών μελών τής 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής άρχεται 
από του πέρατος τής συνόδου τής Συνελεύσεως καθ' ην εξελέγησαν και λήγει 
άμα τώ'πέρατι τής επομένης τακτικής συνόδου τής Συνελεύσεως

(β) Τά μέλη τής Εκτελεστικής "Επιτροπής ει ναι επανεκλέξιμα, ουχί δμως 
είς αριθμόν υπερβαίνοντα τά δύο τρίτα του αριθμού αυτών. 

(γ) Ή Συνέλευσις καθορίζει τάς λεπτομέρειας τών κανόνων, τών διεπόν
των την έκλογήν καΐ δυνατην έπανεκλογήν τών μελών τής Εκτελεστικής 
'Επιτροπής. 

(6) (α) Ή 'Εκτελεστική 'Επιτροπή: 
(i) καταρτίζει τό προσχέδιον ημερησίας δι/χτάξεως τής Συνελεύσεως' 

(ii) υποβάλλει προτάσεις προς τήν Συνέλευσιν, καθ* δσον άφορα είς τό 
προσχέδιον προγράμματος και τόν τριετή προϋπολογισμόν τής Ενώ
σεως, τών καταρτισθέντων ύπό του Γενικού Διευθυντού' 

(iii) εγκρίνει, εντός τών ορίων του προγράμματος και του τριετούς 
προϋπολογισμού, τους ειδικευμένους ετησίους προϋπολογισμούς και 
προγράμματα, τά καταρτισθέντα ύπό του Γενικού Διευθυντού' 

(ίν) υποβάλλει, μετά τών αναλόγων σχολίων, προς τήν Συνέλευσιν, τάς 
περιοδικάς εκθέσεις του ΓενικοΟ Διευθυντού, ως και τάς έπί τών 
λογαριασμών ετησίας έλεγκτικάς εκθέσεις' 

(ν) συμφώνως προς τάς αποφάσεις τής Συνελεύσεως και λαμβάνουσα 
ύπ' δψιν τάς άναφυομένας μεταξύ δύο τακτικών συνόδων τής Συνε
λεύσεως περιστάσεις, λαμβάνει άπαντα τά αναγκαία μέτρα ίνα 
διασφαλισθή ή ύπό του Γενικού Διευθυντού έκτέλεσις του προγράμ
ματος τής 'Ενώσεως' ν 

(ν'ι) ένασκεϊ τοιαύτας ετέρας λειτουργίας, ώς ήθελον παραχωρηθη αύτη 
δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως. 
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(β) Καθ* δσον άφορα είς θέματα κοινοΰ ενδιαφέροντος και δι* ετέρας 
Ενώσεις διοικοαμένας ύπό της 'Οργανώσεως, ή Εκτελεστ ική Επιτροπή λαμ
βάνει τάς αποφάσεις αυτής μετά προηγουμένην γνωμοδότηση/ της Συντονι
στικής 'Επιτροπής τής 'Οργανώσεως. 

(7) (α) Ή Εκτελεστ ική Επιτροπή συνέρχεται άπαξ του έτους είς τακτικήν 
σύνοδον συγκαλουμένην ύπό του Γενικού Διευθυντού, κατά προτίμησιν κατά 
τον αυτόν χρόνον και ε'ις τόν αυτόν τόπον, ώς και ή Συντονιστική Επιτροπή 
τής "Οργανώσεως. 

(β) Ή Εκτελεστ ική 'Επιτροπή συνέρχεται είς έ'κτακτον σύνοδον συγκα
λουμένην ύπό του Γενικού Διευθυντού, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε τη αιτήσει 
του Προέδρου ή του ενός τετάρτου των μελών αυτής. 

(8) (α) Έκαστη χώρα μέλος τής 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής κέκτηται μίαν 
ψήφον. 

(β) Το ήμισυ των χωρών μελών τής 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής συνιστά 
άηαρτίαν. 

(γ) Αί αποφάσεις λαμβάνονται δι ' απλής πλειοψηφίας των ψηφιζουσών 
χωρών. 

(δ) Α ί άποχαί δεν λογίζονται ώς ψήφοι. 
(ε) Εΐς αντιπρόσωπος δύναται να έκπροσωπή και νά ψηφίζη έν ονόματι 

μιας μόνον χώρας. 
(9) Χώραι τής Ενώσεως, μή μετέχουσαι τής 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής, 

γ'ίνονται δεκταί κατά τάς συνεδρίας αυτής ώς παρατηρηταί. 
(10) Ή Εκτελεστ ική 'Επιτροπή καθορίζει τόν έσωτερικόν αυτής διαδικα

στικόν κανονισμόν. 

"Αρθρον 24 

(1) (α) Τό έργον τής διοικήσεως τής Ενώσεως ανατίθεται είς το Διεθνές 
Γραφεΐον, δπερ αποτελεί συνέχισιν του Γραφείου τής Ενώσεως ηνωμένου 'μετά 
του Γραφείου τής Ενώσεως, του κοτθιδρυθέντος δυνάμει τής Διεθνούς Συμ
βάσεως περί Προστασίας Βιομηχανικής Ιδ ιοκτησίας. 

(β) Ίδ ια , τό Διεθνές Γραφεΐον προμηθεύει γραμματειακόν προσωπικόν εις 
τά διάφορα όργανα τής Ενώσεως. 

(γ) Άνώτατον έκτελεστικόν όργανον τής 'Ενώσεως είναι ό Γενικός Διευθυν
τής τής 'Οργανώσεως, δστις και εκπροσωπεί τήν "Ενωσιν. 

(2) Τό Διεθνές Γραφεΐον συγκεντρώνει και δημοσιεύει πληροφορίας σχετι
κάς προς τήν προστααίαν τής πνευματικής ιδιοκτησίας. Έκαστη χώρο: τής 
Ενώσεως θέλει 'κοινοποιήσει αμελλητί προς τό Διεθνές Γραφεΐον απαντάς τους 
νέους νόμους και επίσημα κείμενα, τά αφορώντα εις τήν προστααίαν τής πνευ
ματικής Ιδιοκτησίας. 

(3) Τό Διεθνές Γραφεΐον εκδίδει μηνιαΐον περιοδικόν. 
(4) Τό Διεθνές Γραφεΐον παρέχει, τη αιτήσει οιασδήποτε ενδιαφερόμενης 

προς τούτο χώρας τής Ενώσεως, πληροφορίας σχετικάς προς τήν πτροστασίαν 
τής πνευματικής ιδιοκτησίας. 

(5) Τό Διεθνές Γραφεΐον αναλαμβάνει μελετάς και παρέχει υπηρεσίας, άπο
σκοπούσας εις τήν διευκόλυνσιν τής προστασίας τής πνευματικής ιδιοκτησίας. 

(6) Ό Γενικός Διευθυντής ώς και πάν έτερον, ύπ' αυτού ύποδεικνυόμενον 
μέλος του προσωπικού, συμμετέχουν, άνευ δικαιώματος ψήφου, είς πάσας τάς 
συνεδρίας τής Συνελεύσεως, της Εκτελεστικής Επιτροπής και πάσης ετέρας 
επιτροπής εμπειρογνωμόνων ή ομάδος εργασίας. Ό Γενικός Διευθυντής, ή 
έτερον, ύπ* αύτου ύποδειχθέν μέλος του προσωπικού, άσκεΐ ex of f ic io καθή
κοντα γραμματέως των έν λόγω Οργάνων. 
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(7) (α) Συμφώνως προς τάς εκάστοτε παρέχομε νας αύτώ Οπό της Συνε
λ€ύσεως οδηγίας και έν συνεργασία μετά της 'Εκτελεστικής Επιτροπής, τό 
Διεθνές Γραφεϊον προβαίνει εις τάς αναγκαίας προπαρασκευαστικός ενεργείας 
δι* αναθεωρητικός διασκέψεις των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως πλην 
των άρθρων 22 έως 26. 

(β) Τό Διεθνές Γραφεϊον δύναται νά συσκέπτηται μετά διακυβερνητικών και 
διεθνών ουχί διακυβερνητικών οργανώσεων, καθ* δσον άφορα είς τήν προπα
ρασκευήν των αναθεωρητικών διασκέψεων. 

(γ) Ό Γενικός Διευθυντής καί πρόσωπα υποδεικνυόμενα ύπ' αύτοΟ μετέ
χουσιν, άνευ δικαιώματος ψήφου, εις τάς διεξαγομένας κατά τάς τοιαύτας 
διασκέψεις συζητήσεις. 

(8) Τό Διεθνές Γραφεϊον εκτελεί πάν έτερον έργον, δπερ ή θελε ν εκάστοτε 
άνατεθή αύτώ. 

"Αρθρον 25 
(1) (α) Ή "Ενωσις θά έχΓ| προϋπολογισμόν. 
(β) Ό προϋπολογισμός θά περιλαμβάνη τάς κανόνικάς δαπανάς καί έσοδα 

της Ενώσεως, τήν συνεισφοράν αυτής είς τάς κοινάς δαπανάς τών Ενώσεων 
•καί, ύιτό τάς περιστάσεις, τό ποσόν τό διατιθέμενον είς τόν προϋπολογισμόν 
της Διασκέψεως τής 'Οργανώσεως. 

(γ) Δαπάναι μή άναλογουσαι αποκλειστικώς εις τήν "Ενωσιν, άλλα και 
είς μίαν fj πλείοντας ετέρας Ενώσεις διοικουμένας ύπό τής 'Οργανώσεως, 
λογίζονται ώς κοιναί δαπάναι τών 'Ενώσεων. Ή συμβολή τή·" 'ενώσεως εις 
τάς τοιαύτας κοινάς δαπανάς θά είναι ανάλογος προς τό συμφέρον τής Ενώ
σεως εϊς τάς τοιαύτας δαπανάς. 

(2) Ό προϋπολογισμός τής Ενώσεως καταρτίζεται λαμβανομένης ύπ' δψιν 
τής ανάγκης προς συντονισμόν αύτοΰ προς τους προϋπολογισμούς τών λοιπών 
διοικούμενων ύπό τής 'Οργανώσεως 'Ενώσεων. 

(3) Ό Προϋπολογισμός τής Ενώσεως χρηματοδοτείται έκ τών κάτωθι 
πηγών: 

(i) εϊσφοραί τών χωρών τής 'Ενώσεως' 
(ii) τέλη καί δικαιώματα δι* υπηρεσίας παρασχεθείσας ύπό του Διεθνούς 

Γραφείου συναφών προς τήν "Ενωσιν' 
(iii) πωλήσεις ή δικαιώματα έπί δημοσιευμάτων του Διεθνούς Γραφείου 

άναφορικώς προς τήν "Ενωσιν* 
(iv) δωρεαί, κληροδοτήματα καί επιχορηγήσεις' 
(ν) μισθώματα, τόκοι καί έτερα ποικίλα έσοδα. 

(4) (α) Προς καθορισμόν τής συμβολής αυτής εϊς τόν προϋπολογισμόν, 
έκαστη τών χωρών τής 'Ενώσεως θέλει καταταγή είς τάξιν καί καταβάλει τάς 
ετησίας αυτής εισφοράς βάσει αριθμού μονάδων καθοριζομένων ώς ακολούθως: 

Τάξις Ι . . . . . . . . 25 
Τάξις II 20 
Τάξις III 15 
Τάξις IV 10 
Τάξις V 5 
Τάξις VI 3 
Τάξις VII 1 

(β) 'Εκτός έάν τό έπραξε προηγουμένως, έκαστη χώρα οφείλει δπως, άμα 
τη καταθέσει του οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως της δηλώση τήν 
τάξιν, εις ήν επιθυμεί νά καταταγή, δύναται δμως έν συνεχεία νά δηλώση δτι 
επιθυμεί νά καταταγή είς έτέραν τάξιν. Έφ' δσον ήθελεν επιλέξει χαμηλο
τέραν τάξιν, ή χώρα αϋτη οφείλει νά γνωρίση τούτο είς τήν Συνέλευσιν κατά 
τίνα τών τακτικών αυτής συνόδων. Πάσα τοιαύτη μεταβολή καθίσταται ενερ
γός άπό τής ενάρξεως του ημερολογιακού έτους, τοΟ αμέσως επομένου της 
συνόδου. 



1169 Ν. 86/79 

(γ) Ή ετησία εισφορά έκαστης χώρας έχει τον αυτόν λόγον προς τό όλικόν 
ποσόν των ένεργηθησομένων εις τον έτήσιον προϋπολογισμόν τής 'Ενώσεως 
εισφορών πασών τών χωρών, ώς χα ί ό αριθμός τών μονάδων αυτής προς τόν 
όλικόν αριθμόν τών μονάδων πασών τών είσφερουσών χωρών. 

(δ) Αϊ είσφοραι καθίστανται πληρωτέοι τη πρώτη ήμερα ' Ιανουαρίου έκα

στου έτους. 
(ε) Χώρα ευρισκομένη έν υπερημερία περί την πληρωμήν τής εισφοράς 

αυτής, στερείται ψήφου είς άπαντα τά όργανα τής Ενώσεως, ών αυτή «μετέχει, 
έφ* δσον τό έν υπερημερία ποσόν ίσοΟται ή υπερβαίνει τό ποσόν τό αναλογούν 
είς τάς είσφοράς αυτής δια τά δύο προηγούμενα πλήρη έτη. Ούχ' ήττον δμως, 
οιονδήποτε τών οργάνων τής 'Ενώσεως δύναται νά έπιτρέψη είς τήν έν λόγω 
χώραν νά άσκή τό δικαίωμα τής ψή<{κ>υ παρά τω όργάνω τούτω, έφ* δσον ήθε
λεν "ικανσποιηθη δτι ή τοιαύτη υπερημερία οφείλεται είς έξαιρετικάς κα ι άφεύ
κτους περιστάσεις. 

(στ) Έ ά ν ό προϋπολογισμός δεν έγκριθή πρό τής ενάρξεως τής νέας οικο
νομικής ττεριόδου, οδτος θά εΐναι του αύτοΰ επιπέδου ώς καΐ ό του προηγου
μένου €τους, συμφώνως προς τους οικονομικούς κανονισμούς. 

(5) Τό ποσόν τών τελών καΐ δικαιωμάτων, τών οφειλομένων δι ' υπηρεσίας 
παρασχεθείσας υπό του Διεθνούς Γραφείου συναφώς προς τήν "Ενωσιν, καθο
ρίζεται ύπό του Γενικού Διευθυντού, όστις και υποβάλλει επί τούτω έκθεσιν 
προς τήν Συνέλευσιν και τήν Έκτελεστικήν Έπιτροπήν. 

(6) (α) Ή "Ενωσις 'θά έχη λογαριασμόν προκαταβολών συγκείμενον έξ 
έφ' άπαξ πληρωμών γενομένων ύπό μιας έκαστης τών χωρών τής Ενώσεως. 
Έφ* δσον ό τοιούτος λογαριασμός ήθελε καταστή ανεπαρκής, αυξησίς του απο
φασίζεται ύπό τής Συνελεύσεως. 

(β) Τό ποσόν τής αρχικής συνδρομής μιας έκαστης χώρας εΊς τόν έν λόγω 
λογαριασμόν ή τής συμμετοχής αυτής είς τυχόν αϋξησιν αύτοΟ, αποτελεί μέ
ρος τής είσφορας τής χώρας ταύτης διά τό §τος, καθ' δ συνίσταται ό τοιούτος 
λογαριασμός ή αποφασίζεται ή αύξησίς του. 

(γ ) Ή αναλογία και οί δροι πληρωμής καθορίζονται ύπό τής Συνελεύσεως 
κατόπιν προτάσεως του Γενικού Διευθυντού και μετά προηγουμένην γνωμο
δότησαν τής Συντονιστικής 'Επιτροπής τής 'Οργανώσεως. 

(7) (α) Εις τήν περί έδρας συμφωνίαν, τήν συνομολογουμένην μετά τής 
χώρας, έπί τής εδαφικής επικρατείας τής οποίας ή Όργάνωσις έχει τήν Μδραν 
αυτής, θέλει διαληφθή πρόνοια, δυνάμει τής οποίας οσάκις ό λογαριασμός 
προκαταβολών εΐναι ανεπαρκής, ή χώρα αυτή θέλει παράσχει χορηγήσεις. 
Τό ποσόν τούτων ώς και ο'ι δροι ύφ* οϋς χορηγούνται θέλουν αποτελέσει έν 
έκαστη περιπτώσει τό άντικείμενον χωριστών συμφωνιών μεταξύ τής έν λόγω 
χώρας καΐ τής 'Οργανώσεως. Έφ' δσον ή χώρα αυτή παραμένει δεσμευμένη 
ύπό τής υποχρεώσεως προς παροχήν χορηγήσεων, αυτή δικαιούται ex of f ic io 
δδρας παρά τη Εκτελεστ ική Επιτροπή. 

(β) Τόσον ή μνημονευομένη έν ύποπαραγράφω (α) χώρα δσον και ή 
Όργάνωσις κέκτηνται τό δικαίωμα καταγγελίας τής προς παροχήν χορηγή
σεων, υποχρεώσεως, δι ' έγγραφου έπί τούτω κοινοποιήσεως. Ή καταγγελ ία 
καθίσταται ενεργός μετά πάροδον τριών ετών άπό τής λήξεως του έτους, καθ* δ 
έκοινοποιήθη ή πραξις τής καταγγελίας. 

(8) Ή έξέλιξις τών λογαριασμών ενεργείται ύπό μιας ή πλειόνων τών 
χωρών τής 'Ενώσεως ή ύπό εξωτερικών ελεγκτών, ώς προνοείται ύπό τών 
οικονομικών κανονισμών. Ούτοι διορίζονται, τή συγκαταθέσει αυτών, ύπό τής 
Συνελεύσεως. * 

"Αρθρον 26 

(1) Προτάσεις διά τήν τροποποίησιν τών άρθρων 22, 23, 24, 25 καΐ του πα
ρόντος άρθρου, δύνανται νά ύποβληθώσιν ύφ* οίασδήποτε τών χωρών μελών 
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της Συνελεύσεως, Οπό της Εκτελεστικής Επιτροπής ή ύπό τοΰ Γενικού Διευ
θυντού. Αϊ τοιαΰται προτάσεις διαβιβάζονται ύπό του Γενικού Διευθυντού 
προς τάς χώρας, μέλη τής Συνελεύσεως, εξ τουλάχιστον μήνας πρίν ή αδται 
έξεταοθώσιν ύπό τής Συνελεύσεως. 

(2) ΛΙ τροποποιήσεις των έν παραγράφω (1) μνημονευομένων ό:ρθ ρω ν ενερ
γούνται ύπό. τής Συνελεύσεως, δια τής πλειοψηφίας τών τριών τετάρτων τών 
ψήφων, νοουμένου δτι οιανδήποτε τροποποίησις του άρθρου 22 και τής παρού
σης παραγράφου χρήζει τής πλειοψηφίας τών τεσσάρων πέμτττων τών ψήφων. 

(3) Πάσα τροποποίησις τών έν παραγράφω (1) μνημονευομένων άρθρων τί
θεται έν ίσχύϊ μετά πάροδον ενός μηνός, άφ' ής ό Γενικός Διευθυντής ήθελε 
λάβει £γγραφον αποδοχή ν, ένεργουμένην κατά την συνταγματική ν αυτήν δια
δικασίαν, ύπό τών τριών τετάρτων τών χωρών, αΐτινες καθ' δν χρόνον υΐοθε
τεΐται ή τοιαύτη τροποποίησις είναι μέλη τής Συνελεύσεως. Τροπαποίησις τών 
ώς εΐρητάι άρθρων, ούτω γενομένη αποδεκτή, δεσμεύει πάσας τάς χώρας, 
αΐτινες είναι μέλη τής Συνελεύσεως κατά τόν χρόνον ενάρξεως τής Ισχύος 
αυτής ή αΐτινες θέλουν μετέπειτα καταστή μέλη τής Συνελεύσεως, νοουμένου 
έν τούτοις δτι οιαδήποτε τροποποίησις έπαυξάνουσα τάς οΐκονσμικάς υποχρε
ώσεις χωρών τής Ενώσεως δεσμεύει μόνον έκείνας τών χωρών, αΐτινες ήθελον 
γνωρίσει άπσδοχήν τής τοιαύτης τροποποιήσεως. 

"Αρθρον 27 

(1) Ή παρούσα Σύμβασις θέλει ύπο&ληθή είς άναθεώρησιν έπί τω τέλει 
εισαγωγής τροποποιήσεων άποσκοπουσών εις τήν δελτίωσιν του συστήματος 
της Ενώσεως. 

(2) Έπί τω τέλει τούτω θέλουν συγκροτηθή αλληλοδιαδόχους διασκέψεις, 
έν μια τών χωρών τής Ενώσεως μεταξύ τών αντιπροσώπων τών είρημένων 
χωρών. 

(3) Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 26, αΐτινες εφαρμόζονται έπί 
τροποποιήσεων τών άρθρων 22 έ'ως 26, πάσα άναθεώρησις τής παρούσης Πρά
ξεως, περιλαμβανομένου και του συνημμένου αύτη Παραρτήματος, χρήζει τής 
ομοφώνου συγκατοίθέσεως πασών τών ψηφιζουσών χωρών. 

"Αρθρον 28 
(1) (α) Αί έκ τών χωρών τής Ενώσεως, αΐτινες υπέγραψαν τήν παρουσαν 

Πραξιν δύνανται νά τήν ιέπικυρώσωσιν, αί έκ τών χωρών δέ τής 'Ενώσεως, 
αΐτινες δέν υπέγραψαν ταύτην δύνανται νά προσχωρήσωσιν αύτη. Τά δργανα 
επικυρώσεως ή προσχωρήσεως κατατίθενται παρά τω Γενικώ Διευθυντή. 

(β) Οίαδήποτε χώρα τής Ενώσεως δύναται νά δηλώση έν τω οίκείω όργά
νω επικυρώσεως ή προσχωρήσεως δτι έπικύρωσις ή προσχώρησίς της δεν κα
λύπτει τά άρθρα 1 έ'ως 21 ώς και τό Παράρτημα, νοουμένου έν τούτοις δτι, 
έν ή περιπτώσει ή χώρα αύτη προέβη προηγουμένως είς δήλωσιν δυνάμει του 
άρθρου VI (1) του Παραρτήματος, τότε έν τω οίκείω δργάνω επικυρώσεως 
ή προσχωρήσεως δύναται νά δηλώση μόνον δτι ή έπικύρωσις ή προσχώρησίς 
της δέν καλύπτει τά άρθρα 1 ε'ως 20. 

(γ) Χώρα τής Ενώσεως, ήτις, συμφώνως ταΐς διατάξεσι τής υποπαραγρά
φου (β), απέκλεισε τάς έν αύτη άναφερομένας διατάξεις έκ τής ένεργηθείσης 
επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, δύναται έν συνεχεία νά έκτείνη τήν Ισχύν της 
επικυρώσεως ή προσχωρήσεως και έπί τών είρη μένων διατάξεων, δι' έγγραφου 
έπί τούτω δηλώσεως κατατιθέμενης παρά τω Γενικώ Διευθυντή. 

(2) (α) Τα άρθρα 1 2ως 21 και τό Παράρτημα θέλουν ΐεθή έν ίσχύΐ μετά 
πάροδον τριών μηνών, άφ* ής ήθελον πληρωθή αμφότεροι οι κάτωθι δροι : 

(i) πέντε τουλάχιστον χώραι τής Ενώσεως έπεκύρωσαν ή πρσσεχώ
ρησαν τη παρούση Πράξει, χωρίς νά προβώσιν είς δήλωσιν δυνάμει 
τής παραγράφου (1) (β) ' 
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(ϋ) ή Γαλλία, ή Ισπανία, τό Ηνωμέιον Βαυίλειον της Μεγάλης Βρετ
τανίας και Βορείου Ιρλανδ ίας και αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι της 'Αμε
ρικής έδεσμεύθησαν ύπό της Παγκοσμίου Συμβάσεως περί Πνευ
ματικής Ιδ ιοκτησίας, ως αΰτη άνεθεωρήθη έν Παρισίοις τη 24η 
Ιουλ ίου, 1971. 

(β) Ή έν ύποπαραγράφω (α) αναφερομένη έναρξις ισχύος, τυγχάνει εφαρ
μογής μόνον καθ' δσον άφορα εις έκείνας των χωρών τής Ενώσεως, αΐτινες 
τρεις τουλάχιστον μήνας ιτρό τής είρημένης ενάρξεως ισχύος, ήθελον κατα
θέσει όργανον επικυρώσεως ή προσχωρήσεως μη έμπεριέχον δήλωσιν γενο
μένην δυνάμει τής παραγράφου (1) (β) . 

(γ ) Καθ* δσον άφορα εις χώρας τής 'Ενώσεως μη καλυπτομένας υπό τής 
υποπαραγράφου (β) , αΐτινες έπικυρουσιν ή προσχωρουσι τη παρούση Πράξει 
χωρίς νά προβώσιν είς δήλωσιν δυνάμει τής παραγράφου (1) (β) , τ ά άρθρα 
1 έ*ως 21 καΐ τό Παράρτημα θέλουν τεθή έν ίσχύΐ μετά πάροδον τριών μηνών 
άπό τής ημερομηνίας, καθ' ή ν ό Γενικός Διευθυντής έγνωστοποίησε τήν κατά
θεσιν 'του οικείου οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, έκτος έάν εν τω 
κατατιθεμένω όργάνω καθορισθή μεταγενέστερα τις ημερομηνία. Έ ν τη τε
λευταία περιπτώσει, τά άρθρα 1 έως 21 καΐ τό Παράρτημα θέλουν τεθή έν 
ίσχύΐ, καθ' δσον άφορα είς την έν λόγω χώραν, κατά τήν οϋτω καθοριζομένην 
ήμερομηνίαν. 

(δ) Α Ι διατάξεις των υποπαραγράφων (α) εως (γ ) ουδόλως έπηρεάζουσι 
τήν έφαρμογήν του άρθρου VI του Παραρτήματος. 

(3) Καθ* δσον άφορα είς οιανδήποτε χώραν τής Ενώσεως, ήτις έπικυροΐ 
ή προσχωρεί τη παρούση Πράξει, μετά ή άνευ δηλώσεως γενομένης δυνάμει 
τής παραγράφου (1) (β) , τά άρθρα 22 £ως 38 θέλουν τεθή έν ίσχύΐ μετά πά
ροδον τριών μηνών, άπό τής ημερομηνίας, καθ* ην ό Γενικός Διευθυντής έγνω
στοποίησε τήν κατάθεσιν του οικείου οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, 
έκτος έάν έν τω κατατιθεμένω όργάνω καθορισθή μεταγενέστερα τις ημερο
μηνία. Έ ν τη τελευταία περιπτώσει τ ά άρθρα 22 ίως 38 θέλουν τεθή έν ίσχύΐ, 
καθ* δσον άφορα είς τήν είρημένη ν χώραν, άπό τής οϋτω καθοριζομένης ημε
ρομηνίας. 

"Αρθρον 29 

(1) ΟΙαδήποτε χώρα μη μετέχουσα τής Ενώσεως δύναται νά προσχώρηση 
τη παρούση Πράξει και οϋτω νά καταστή μέρος τής παρούσης Συμβάσεως 
καΐ μέλος τής Ενώσεως. Τά δργανα προσχωρήσεως κατατίθενται παρά τω 
Γενικω Διευθυντή. 

(2) (α) Τηρούμενης τής υποπαραγράφου (β) , ή παρούσα Σύμβασις θέλει 
τεθή έν Ίσχύΐ, καθ' δσον άφορα εις χώραν μη μετέχουσαν τής Ενώσεως, μετά 
πάροδον τριών μηνών, άπό τής ημερομηνίας καθ^ ην ό Γενικός Διευθυντής 
έγνωστοποίησε τήν κατάθεσιν του οικείου οργάνου προσχωρήσεως, έκτος έάν 
έν τω κατατιθεμένω όργάνω καθορισθή μεταγενέστερα τις ημερομηνία. Έ ν 
τη τελευταία περιπτώσει ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή εν Ίσχύΐ, καθ* δσον 
άφορα εΊς τήν είρημένην χώραν, άπό τής ούτω καθοριζομένης ημερομηνίας. 

(β) Έ ν αΐς περιπτώσεσιν ή ίναρξις Ισχύος συμφώνως τη ύποπαραγράφω 
(α) προηγείται τής ενάρξεως Ισχύος των άρθρων 1 €ως 21 και του Παραρ
τήματος συμφώνως τω άρθρω 28 (2) (α ) , ή ώς είρηται χώρα δεσμεύεται έν 
τω μεταξύ, αντί ύπό των άρθρων 1 £ως 21 και του Παραρτήματος, ύπό των 
άρθρων 1 2ως 20 τής Πράξεοίς των Βρυξελλών τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 29 δις 

Έπικύρωσις ή προσχώρησις τη παρούση Πράξει, ύφ' οιασδήποτε χώρας μή 
δεσμευομένης ύπό τών άρθρων 22 εως 38 τής Πράξεως τής Στοκχόλμης τής 
παρούσης Συμβάσεως, λογίζεται , διά τους σκοπούς και μόνον του άρθρου 
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14 (2) της Συμβάσεως ιιερί καθιδμύοεως της Οργανώσεως, ώς έπικύμωσις 
ή ιτροσχώρησις τη είρημένη Πράξει της Στοκχόλμης, ύπό τον περιορισμόν τόν 
έκτιθέμενον έν άρθρω 28 (1) (β) (i) αυτής. 

"Αρθρον 30 

(1) Επιφυλασσομένων των ι.ξαιρέσεων, των επιτρεπομένων 6πό τής παρα
γράφου (2) του παρόντος άρθρου, υπό του άρθρου 28 (1) (β), όπό του άρθρου 
33 (2) και ύπό του Παραρτήματος, ή έπικύρωσις ή πρσσχώρησις, επάγεται 
αυτοδικαίως άποδοχήν πασών των διατάξεων και συμμετοχήν είς άπαντα τά 
έκ της παρούσης Συμβάσεως, απορρέοντα οφέλη. 

(2) (α) Χώρα τής Ενώσεως, έπικυρουσα ή προσχωρούσα τη παρούση Πρά
ξει δύναται, τηρουμένου του άρθρου V (2) του Παραρτήματος, νά διατήρηση 
τό ευεργέτημα των προηγουμένων διατυπωθεισών ύπ' αύτης επιφυλάξεων, 
ύπό τόν δρον δτι αϋτη θέλει προβή είς έπι τούτω δήλωσιν κατά τόν χρόνον 
της καταθέσεως τοΟ οίκείου οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

(β) Χώρα με μετέχουσα τής Ενώσεως δύναται νά δηλώση κατά τόν χρόνον 
τής προσχωρήσεως της και τηρουμένου του άρθρου V (2) του Παραρτήματος, 
δτι προτίθεται νά άντικαταστήση, προσωρινώς τουλάχιστον, τό άρθρον 8 τής 
παρούσης Πράξεως, καθ' δσον άφορα είς τό προς μετάφρασιν δικαίωμα, διά 
των προνοιών του άρθρου 5 τής περί Ενώσεως Συμβάσεως τοΟ 1886, ώς αΰτη 
συνεπληρώθη έν Παρισίοις τω 1896, ύπό τόν ρητόν δρον δτι αί είρημέναι πρό
νοιαι είναι έφαρμοοτέαι μόνον έπί μεταφράσεων είς γλώσσαν κοινής χρήσεως 
έν τη χώρα ταύτη. Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου ί (6) (β) του 
Παραρτήματος, οιαδήποτε χώρα κέκτηται τό δικαίωμα δπως έφαρμόζη, άνα
φορικώς προς τό δικαίωμα μεταφράσεως 2ργων, ών ή χώρα προελεύσεως 
επωφελείται τής τοιαύτης επιφυλάξεως, προστασίαν ίσοδύνοίμον προς τήν πα
ρεχομένη ν ύπό τής τελευταίας χώρας. 

(γ) Έκαστη χώρα δύναται έν παντί χρόνω νά άνακαλέση τάς τοιαύτας επι
φυλάξεις, δι* έπί τούτω πράξεως κοινοποιουμένης τω Γενικώ Διευθυντή. 

"Αρθρον 31 

(1) Οιαδήποτε χώρα δύναται νά δηλώση έν τω όργάνω τής επικυρώσεως 
ή προσχωρήσεως της ή καθ' οιονδήποτε μετέπειτα χρόνον νά γνωρίση εγγρά
φως εις τόν Γενικόν Διευθυντήν, δτι ή παρούσα Σύμβασις θά τυγχάνη εφαρμο
γής έφ' απάντων ή τινών τών καθοριζομένων έν τη δηλώσει ή τη γνωστοποι
ήσει εδαφών, τών οποίων αϋτη φέρει τήν εύθόνην τής διεθνούς εκπροσωπήσεως 
των. 

(2) Χώρα, ήτις προέβη είς τοιαύτη ν δήλωσιν ή γνωστοποίησιν, δύναται έν 
παντί χρόνω νά γνωρίση εγγράφως είς τόν Γενικόν Διευθυντήν δτι ή παρούσα 
Σύμβασις θά παύση εφαρμοζόμενη έφ' απάντων ή τινών τών είρημένων εδαφών. 

(3) (α) Δήλωσις γενομένη δυνάμει τής παραγράφου (1) καθίσταται ενεργός 
κατά τήν αυτήν ήμερομηνίαν ώς και ή έπικύρωσις ή προσχώρησις, έν ή αϋτη 
διαλαμβάνεται, γνωστοποίησις δε γενομένη δυνάμει τής έν λόγω παραγράφου 
καθίσταται ενεργός μετά πάροδσν τριών μηνών, άφ' ής ό Γενικός Διευθυντής 
ήθελε γνωστοποιήσει λήψιν αυτής. 

(β) Γνωστσποίησις γενομένη δυνάμει τής παραγράφου (2) καθίσταται ενερ
γός μετά πάροδον δώδεκα μηνών, από τής λήψεως αυτής ύπό του Γενικού 
Διευθυντού. 

(4) Τό παρόν άρθρον δέον δπως μη έρμηνευθή ώς καθ' οιονδήποτε τρόπον 
έιταγόμενον τήν άναγνώρισιν ή τήν σιωπηράν παραδοχήν ύπό χώρας τής 
Ενώσεως, τής πραγματικής καταστάσεως άναφορικώς ιτρός έδαφικήν περιο
χήν, έφ* ής ή παρούσα Σύμβασις καθίσταται εφαρμοστέα ύπό ετέρας χώρας 
τής Ενώσεως δυνάμει δηλώσεως γενομένης συμφώνως τη παραγράφω (1). 
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"Αρθρον 32 
(1) Ή παροΰσα Πρΰξις θέλει αντικαταστήσει, έν ταΐς σχέσεσι μεταξύ των 

χωρών της 'Ενώσεως, και καθ' ην έκτασιν αυτή εφαρμόζεται, την Σύμβασιν 
της Βέρνης της 9ης Σεπτεμβρίου, 1886 ως και τάς μεταγενεστέρας Πράξεις 
αναθεωρήσεως της. ΑΙ προγενεστέρως έν ίσχύϊ Πράξεις θά έξακολουθήσωσιν 
έφαρμοζόμεναι, έν τη δλότητί των ή καθ' ην έκτασιν ή παρούσα Πραξις δέν 
αντικαθιστά ταύτας δυνάμει της προηγουμένης προτάσεως, εΙς τάς σχέσεις 
μετά χωρών της Ενώσεως, αΐτινες δέν ήθελον κυρώσει την παροϋσαν Πραξιν 
ή προσχωρήσει αύτη. 

(2) Χώραι μή μ'ετέχουσαι της ' Ενώσεως, αΐτινες καθίστανται μέρη της πα
ρούσης Πράξεως, θά έφαρμόζωσι ταύτη ν, τηρουμένων των διατάξεων της πα
ραγράφου (3) , άναφορικώς προς οιανδήποτε χώραν της 'Ενώσεως, ήτις δέν 
δεσμεύεται υπό της ■παρούσης Πράξεως ή ήτις, καίτοι δεσμεύεται υπ* αυτής, 
προέβη είς δήλωσιν συμφώνως τω άρθρω 28 (1) (β ) . ΑΙ τοιαΟται χώραι ανα
γνωρίζουν δτι ή ως εΐρηται χώρα της Ενώσεως, είς τάς σχέσεις της μετ* αυτών— 

( i ) δύναται νά έφαρμόζη τάς διατάξεις της πλέον προσφάτου Πράξεως, 
ύφ* ής αδτη δεσμεύεται" και 

(i i) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 1 (6) του Παραρτήματος 
κέκτηται το δικαίωμα νά προσάρμοση την προστασίαν προς το έπί
πεδον της προνοουμένης έν τη παρούση Πράξει. 

(3) Χώρα ποιούμενη χρήσιν οιασδήποτε των ευχερειών, τών προνοουμένων 
έν τω Παραρτήματι, δύναται νά έφαρμόζη τάς διατάξεις του Παραρτήματος, 
τάς άφορώσας είς την ή τάς ευχέρειας, ών αϋτη ποιείται χρήσιν, είς τάς σχέ
σεις αυτής μεθ' οΙασδήποτε ετέρας χώρας τής Ενώσεως μή δεσμευομένης Οπό 
τής παρούσης Πράξεως, νοουμένου δτι ή τελευταία χώρα απεδέχθη τήν εφαρ
μογή ν τών είρη μένων διατάξεων. 

"Αρθρον 33 

(1) Οιαδήποτε διαφορά, ήτις ήθελε ν άναφυή μεταξύ δύο ή πλειόνων χω
ρών τής 'Ενώσεως, καθ' δσον άφορα είς τήν έρμηνείαν ή τήν έφαρμογήν τής 
παρούσης Συμβάσεως, ήτις δέν ήθελε διευθετηθή δι* απ* ευθείας διαπραγμα
τεύσεων, δύναται νά παραπεμφθή, ύφ' οιασδήποτε τών ενδιαφερομένων χωρών, 
ενώπιον του ΔιεθνοΟς Δικαστηρίου, δι* έπί τούτω αιτήσεως υποβαλλομένης 
συμφώνως τω Καταστατικω του Δικαστηρίου, έκτος έάν αί ένδιαφερόμεναι 
χώραι έλθωσιν είς συμφωνίαν έπί ετέρας μεθόδου διακανονισμού τής άναφυ
είσης διαφοράς. Ή παραπέμπουσα τήν διαφοράν ενώπιον του Δικαστηρίου 
χώρα θέλει γνωρίσει τούτο είς τό Διεθνές Γραφεΐον, δπερ καΐ πληροφορεί σχε
τικώς τάς λοιπάς χώρας τής Ενώσεως. 

(2) Έκαστη χώρα δύναται, είτε καθ' δ ν χρόνον υπογράφει, τήν παροϋσαν 
Πραξιν, εΤτε 'καθ* δν χρόνον 'καταθέτει τό οίκεΐον δργανον επικυρώσεως ή 
προσχωρήσεως, νά δηλώση δτι δέν θεωρεί έαυτήν δεσμευομένην ύπό τών δια
τάξεων τής παραγράφου (1). Καθ* δσον άφορα είς διαφοράς άναφυσμένας 
μεταξύ τής χώρας ταύτης και οιασδήποτε ετέρας χώρας τής 'Ενώσεως, αϊ 
διατάξεις τής παραγράφου (1) δέν θά τυγχάνωσιν εφαρμογής. 

(3) Χώρα, ήτις ήθελε προβή είς δήλωσιν συμφώνως ταΐς διατάξεσι τής παρα
γράφου (2) , δύναται έν παντί χρόνω νά άνακαλέση ταύτην δι* έπι τούτω γνω
στοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Διευθυντήν. 

"Αρθρον 34 
(1) Τηρουμένου του άρθρου 29 δις, ουδεμία χώρα δύναται νά κυρώση προ

γενεστέρας Πράξεις τής παρούσης Συμβάσεως, ουδέ νά προσχώρηση είς αύ
τάς, άφ* ής ήρξατο ή ισχύς τών άρθρων 1 εως 21 και τοΟ Παραρτήματος. 

(2) 'Αφ* ής ήρξατο ή ισχύς τών άρθρων 1 εως 21 και του Παραρτήματος, 
ουδεμία χώρα δύναται νά πρσβή είς δήλωσιν δυνάμει του άρθρου 5 του συνημ
μένου τή Πράξει τής Στοκχόλμης Πρωτοκόλλου περί 'Αναπτυσσομένων Χωρών. 
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" / ρθρον 35 

(Ι) Ή παρούσα Σύμβαοις θέλει παραμείνει έν ίσχύϊ έπ' αόριστον χρόνον. 
(2) Έκαστη χώρα δύναται να καταγγείλη την παροΟσαν Πραξιν δι' έπι 

τούτω γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Διευθυντή ν. ιΗ τοι
αύτη καταγγελία επάγεται ωσαύτως και την καταγγελίαν πασών τών προγε
νεστέρων Πράξεων,, δέν επηρεάζει δμως εί'μή μόνον τήν καταγγέλλουσαν γώ· 
ραν, της Συμβάσεως επακολουθούσης νά παραμένη έν πλήρει Ισχύϊ, καθ* δσον 
άφορα είς τάς λοιπάς χώρας της Ενώσεως. 

(3) Ή καταγγελία καθίσταται ενεργός μετά πάροδον ενός έτους άπό της 
λήψεως της έπί τούτω γνωστοποιήσεως υπό του Πενικου Διευθυντού. 

(4) Τό προνοούμενον έν τω παρόντι άρθρω δικαίωμα καταγγελίας δέν δύ
ναται νά άσκηθη ύφ* οίασδήττοτε χώρας πρό της παρόδου πενταετίας, άφ' ής 
ή χώρα αυτή κατέστη μέλος της Ενώσεως. 

"Αρθρον 36 

(1) Έκαστη χώρα μέρος της παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνει τήν ύπο
χρέωσιν δπως, κατά τήν συνταγματικήν αύτης διαδικασίαν, προβη εις τήν λή
ψιν τών αναγκαίων προς εφαρμογή ν τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως 
μέτρων. 

(2) Νοείται δτι, κατά τόν χρόνον της δεσμεύσεως χώρας τινός 6πό της πα
ρούσης Συμβάσεως, αυτή δέον δπως είναι είς θέσιν, βάσει της εσωτερικής 
αύτης νομοθεσίας, νά θέση έν εφαρμογή τάς διατάξεις της παρούσης Συμ
βάσεως, 

"Αρθρον 37 

(Ι) (α) Ή παρούσα Πραξις θέλει υπογραφή είς εν και μόνον άντίτυπον, 
είς τήν Ραλλικήν καΐ τήν Άγγλικήν δπερ, τηρούμενης της παραγράφου (2), 
θέλει κατατεθη «καρά τω Γενικώ Διευθυντή. 

(β) Ό Γενικός Διευθυντής, έν συνεννοήσει μετά τών ενδιαφερομένων Κυ
βερνήσεων, θέλει μεριμνήσει διά τήν σύνταξιν επισήμων κειμένων είς τήν Άρ<χ-
βικήν, τήν Γερμανικήν, τήν Ίταλικήν, τήν Πορτογαλικήν καΐ τήν "Ισπανί'κήν, 
ώς χα! είς οίανδήιποτε έτέραν γλώσσαν ήθελεν ή Συνέλευσις καθορίσει; 

(γ) Έ ν περιπτώσει αμφισβητήσεως περί τήν έρμηνείαν τών διαφόρων κει
μένων, θέλει υπερισχύσει τό Γαλλικόν κείμενον. 

(2) Ή παρούσα Πραξις θέλει παραμείνει ανοικτή προς όπογραφήν <μέχ<ρι 
της 31ης Ιανουαρίου, 1972. Μέχρι της ημερομηνίας ταύτης, τό έν παραγρά
φω ( ί ) (α) μνημονευόμενον άντίτυπον θά είναι κατατεθειιμένον παρά τη Κυ
βερνήσει της Γαλλικής Δημοκρατίας. 

(3) Ό Γενικός Διευθυντής θέλει επικυρώσει καΐ διαβιβάσει δύο αντίγραφα 
του υπογεγραμμένου κειμένου της Πράξεως προς τάς Κυβερνήσεις πασών τών 
χωρών της Ενώσεως καί, κατόπιν αιτήσεως, προς τήν Κυβέρνησιν οίασδήποτε 
ετέρας χώρας. 

(4) Ό Γενικός Διευθυντής θέλει καταχωρήσει τήν παροΟσαν Πραξιν -παρά 
τη Γραμματεία τών Ηνωμένων Εθνών. 

(5) Ό Γενικός Διευθυντής θέλει κοινοποιήσει προς τάς Κυβερνήσεις πασών 
τών χωρών της Ενώσεως τάς ύπογραφάς, τάς καταθέσεις οργάνων επικυρώ
σεως και προσχωρήσεως, τάς δηλώσεις τάς διαλαμβανομένας έν τοις τριούτοίς 
όργάνοις ή τάς γενομένας συμφώνως τοΐς άρθροις 28(1) ( γ ) , 30(2) (α) καί 
(β) και 33(2), τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως της Ισχύος οιωνδήποτε τών δια
τάξεων της παρούσης Πράξεως, τάς καταγγελίας ώς καί τάς γνωστοποιήσεις 
τάς γενομένας συμφώνως τοις άρθροις 30(2) ( γ ) , 31(1) κ'αί (2), 33(3) καί 
38(1) ώς καί τό Παράρτημα. 
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"Αρθρον 38 

(1) Χώραι της Ενώσεως, αΐτινες δεν έπεκυρωσαν την παροΰσαν Πράξιν 
ούοέ προσεχώρησαν αύτη και αΐτινε^ίί§ί|ν δεσμεύονταν υπό τών άρθρων 22 £ως 
26 της Πράξεως της Στοκχόλμης τ ή ^ παρούσης Συμβάσεως, δύνανται, έφ' 
δσον το έπιθυμώσι, νά ένασκώσι, μέχ^ι της 26ης 'Απριλίου, 1975, τα δυνάμει 
των ως εΐρηται άρθρων προνοούμενα δικαιώματα, ώς έάν έδεσμεύοντο υπ' 
αυτήν. Χώρα επιθυμούσα νά ένασκή τά τοιαύτα δικαιώματα οφείλει νά γνω
ρίση τούτο εγγράφως είς τον Γενικόν Διευθυντήν' ή τοιαύτη γνωστοποίησις 
κσθίοταται ενεργός άμα τη λήψει αυτής. Αϊ τοιαυται χώραι λογίζονται μέχρι 
της ανωτέρω ημερομηνίας ώς μέλη τής Συνελεύσεως. 

(2) Μέχρις ου άπασαι αϊ χώραι τής 'Ενώσεως καταστώσι Μέλη τής 'Οργα
νώσεως, το Διεθνές Γραφεΐον τής 'Οργανώσεως θά λειτουργή ωσαύτως και 
ώς Γραφεΐον τής Ενώσεως, ό δέ Γενικός Διευθυντής, ώς Διευθυντής του ε'ιρη
μένου Γραφείου. 

(3) Άφ* ής στιγμής άπασαι αϊ χώραι τής Ενώσεως ήθελον καταστή Μέλη 
τής 'Οργανώσεως, τά δικαιώματα, α'ι υποχρεώσεις και ή περιουσία του Γρα
φείου τής Ενώσεως θά περιέλθωσιν εϊς τό Διεθνές Γραφεΐον τής 'Οργανώ
σεως. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

"Αρθρον Ι 

(1) Χώρα λογιζόμενη ώς αναπτυσσόμενη, τοιαύτη κατά τήν καθιερωμένης 
πρακτικήν ΐής Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων Εθνών, ήτις ήθελεν επι
κυρώσει ή προσχωρήσει τη παρούση Πράξει, ής τό παρόν Παράρτημα συνι
στά άναπόσπαστον μέρος, και ήτις, λαμβανομένων ύπ' όψιν τής οικονομικής 
αυτής καταστάσεως και τών κοινωνικών και πολιτιστικών αυτής αναγκών, 
δεν θεωρεί εαυτή ν ώς οΰσαν είς θέσιν νά αναγνώριση παραχρήμα τήν προ
στασίαν απάντων τών δικαιωμάτων, ώς προνοείται έν τη παρούση Πράξει, 
δύναται διά γνωστοποιήσεως κατατιθέμενης παρά τω Γενικω Διευθυντή κατά 
τον χρόνον τής καταθέσεως του οικείου οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρή
σεως ή, τηρουμένου του άρθρου V(l) (γ) r καθ' οιονδήποτε μετέπειτα χρόνον 
νά δηλώση δτι επιθυμεί νά ποιήται χρήσιν τής έν άρθρω Π προνοουμένης ευ
χέρειας ή* τής προνοουμένης έν άρθρω III τοιαύτης ή αμφοτέρων τών τοιού
των ευχερειών. ΟΙαδήποτε τοιαύτη χώρα δύναται, άντι νά έπωφεληθη τής έν 
άρθρω 11 προνοουμένης ευχέρειας, νά προβή είς δήλωσιν συμφώνως τώ 
άρθρω V (Τ) (α) . 

(2) (α) Δήλωσις γενομένη δυνάμει τής παραγράφου (1) και γνωστοποιου
μένη πρό τής παρελεύσεως περιόδου δέκα ετών άπό τής ενάρξεως τής Ισχύος 
των άρθρων 1 Μως 21 και του παρόντος Παραρτήματος συμφώνώς τω άρθρω 
28(2), θέλει παραμείνει ενεργός μέχρι της παρελεύσεως τής είρημένης πε
ριόδου. Πάσα τοιαύτη δήλωσις δύναται νά άνανεόΰται έν δλω ή έν μέρει διά 
δεκαετείς περαιτέρω περιόδους, δυνάμει γνωστοποιήσεως κατατιθέμενης παρά 
τω Γενικω Διευθυντή, ούχι ένωρίτερον τών δεκαπέντε μηνών και ουχί βραδύ
τερον τών τριών μηνών πρό της παρελεύσεως της τότε διανυομένης δεκα
ετούς περιόδου. 

(β) Δήλώσις γενομένη δυνάμει της παραγράφου (1) και γνωστοποιουμένη 
μετά τήν παρέλευσιν της περιόδου τών δέκα ετών άπό τής ενάρξεως της 
ισχύος τών άρθρων 1 έ<^ 21 x a i t b G β ρ ό ν τ ο ς Παραρτήματος συμφώνως τω 
άρθρω 28(2), θέλει παραμείνει ενεργός^^ι^χρι της παρελεύσεως τής τότε δια
νυομένης δεκαετούς περιόδου. Π^σα τοιαύτη; δήλωσις δύναται νά ανανεόυται 
ώς προνοείται έν τη δευτέρα προτάσείτης υποπαραγράφου (ά ) . 

(3) Χώρα της Ενώσεως, ήιτις ήθελε παύσει λογιζόμενη ώς αναπτυσσόμενη; 
τοιαύτη κατά τάς προνοίας της^^άραγράφσϋ (1), δέν θα δικαιούται πλέον 
νά ανανέωση σήλωσίν τ η ς ώ ς ^ύνρεΐτχχΐ: έν παραγράφφ (2) κάί, ανεξαρτή
τ ω ς έ ά ν κ αϊ τυπικώς απέσυρε τήν; δήλίώσίν της» ή χώρα αΟτη κωλύεται νά 
ποιήται χρησιν των έν παραγράφω(1) πρόνοούμένών ευχερειών άπό της πα
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ρελεύσιως τής ΤΟΉ διανυομένης δεκαετοΟΥ περιόδου ή άπό της παρελεύσεως 
τριετούς in ριόδου, αρχομένης, άφ

ν ής αϋτη έ'παυσε λογιζόμενη ώς αναπτυσ
σόμενη χώρα, έν πάση περιπτώσει λαμβανομένης ύπ* δψιν της δραδύτερον 
/κπνεούσης περιόδου. 

(4) Έάν, καβ' δν χρόνον ή γενομένη δυνάμει της παραγράφου (1) ή (2) 
δήλωακ; έ'παυσε νά ίσχύη, ύπάρχωσιν εισέτι αποθέματα αντιτύπων εκδοθέν
των δυνάμει αδείας χορηγηθείσης συμφώνως τω παρόντι Παραρτήματι, επι
τρέπεται ή κυκλοφορία των τοιούτων αντιτύπων μέχρις οΰ έξαντληθη τό από
θεμα των. 

(5) 'Εκάστη χώρα δεσμευομένη υπό των διατάξεων της παρούσης Πράξεως, 
ήτις ήθελε καταθέσει δήλωσιν ή γνωστοποίησιν συμφώνως τω άρθρω 31(1), 
καθ* δσον άφορα είς την έφαρμογήν της παρούσης Πράξεως είς συγκεκρι
μένην έδαφικήν περιοχήν, ή κατάστασις της οποίας δύναται νά θεωρηθή ώς 
ανάλογος προς την των χωρών των αναφερομένων έν παραγράφω (1), δύνα
τα ι , άναφορικώς προς την τοιαύτην έδαφικήν περιοχήν, νά προβή είς τήν περί 
ής ή παράγραφος (1) δήλωσιν και την γνωστοποίησιν ανανεώσεως, περί ής 
ή παράγραφος (2) . Καθ* δ διάστημα ή τοιαύτη, δήλωσις ή γνωστοποίη,σις 
εξακολουθεί νά παραμένη έν ίσχύϊ, αί διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος 
θά έφαρμόζωνται έπι της εδαφικής περιοχής, άναφορικώς προς ήν έγένετο 
ή τοιαύτη δήλωσις ή γνωστσποίησις, 

(6) (α) Τό γεγονός δτι χώρα τις ποιείται χρήσιν οιασδήποτε των έν πα
ραγράφω (1) αναφερομένων ευχερειών, δεν παρέχει τό δικαίωμα είς ετέρας 
χώρας νά παρέχωσιν εις έργα έχοντα ώς χώραν προελεύσεως τήν πρώτον 
μνησθεΐσαν χώραν, ελάσσονα προστασίαν έκείνη,ς, ήν υποχρεούνται νά παρέ
χωσι δυνάμει των άρθρων 1 έ'ως 20. 

(β) Μέχρι τής παρελεύσεως της εφαρμοστέας δυνάμει του άρθρου 1 (3) , 
περιόδου, τό δικαίωμα προς έφαρμογήν τής αρχής τής άμοιβαιότητος, τό 
προνοούμενον έν τή δευτέρα προτάσει του άρθρου 30(2) (β ) , δέν δύναται νά 
ένασκήται άναφσρικώς προς έργα έχοντα ώς χώραν προελεύσεως τήν χώραν 
ήτις προέβη είς δήλωσιν συμφώνως τω άρθρω V ( 1 ) ( a ) . 

"Αρθρον 11 

(1) Ή χώρα, ήτις ήθελε προβή είς δήλωσιν δτι επιθυμεί νά ποιήται χρήσιν 
τής έν τω παρόντι άρθρω προνοουμένης ευχέρειας, κέκτηται τό δικαίωμα 
δπως, άναφορικώς προς έργα έντύπως εκδοθέντα ή δημοσιευθέντα δι* αναλό
γου τρόπου αναπαραγωγής, άντικαταστήσρ τό άποκλειστικόν δικαίωμα μετα
φράσεως, τό προνοούμενον έν άρθρω 8, διά συστήματος — ούχι αποκλειστι
κών και μή επιδεκτικών — εκχωρήσεως άδειων, χορηγουμένων ύπό τής αρμο
δίας αρχής, ύπό τους κάτωθι δρους και ύπό τήν επιφύλαξαν του άρθρου IV. 

(2) (α) Τηρούμενης τής παραγράφου (3) , έάν μετά τήν παρέλευσιν τριε
τούς περιόδου ή ετέρας μεγαλυτέρας περιόδου καθοριζομένης ύπό τής εσω
τερικής νομοθεσίας τής ώς είρηται χώρας και αρχομένης άπό τής ημερομη
νίας τής πρώτης δημοσιεύσεως του έ'ργου, δέν δημοσιευθή μετάφρασις του 
έ'ργου είς γλώσσαν κοινής χρήσεως έν τή χώρα ταύτη ύπό του δικαιούχου του 
προς μετάφρασιν δικαιώματος ή τή εξουσιοδοτήσει αύτοΟ, οίοσδήποτε υπή
κοος τής^έν λόγω χώρας δύναται νά λάβη άδειαν μεταφράσεως του έ'ργου 
είς τήν ώς είρηται γλώσσαν καΐ νά προβή είς τήν έντυπον έκδοσιν τής μετα
φράσεως ή είς τήν δι* itipov αναλόγου τρότιου αναπαραγωγής, δημοσίευ
σίν της. 

(β) Δύναται προς τούτοις νά παρασχεθή άδεια ύπό τους έν τω παρόντι 
άρθρω προνοουμένους δρους, έφ* δσον ήθελον έξαντληθή όπτασαι αί εκδόσεις 
των δημοσιευθεισών εις τήν γλώσσαν ταύτην μεταφράσεων. 

(3) (α) Έν τή περιπτώσει μεταφράσεων είς γλώσσαν ουχί κοινής χρήσεως 
είς μίαν ή πλείονας άνεπτυγμένας χώρας μέλη τής Ενώσεως, ή έν παραγρά
φω 2 ( a ) μνημονευομένη τριετής περίοδος θέλει άντικαταοτοχθή διά περιόδου 
ενός μόνον έτους. 
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(β ) Έ κ α σ τ η χύ>(>α, μνημονευομένη i-.v παραγράψω ( Ι ) , δύνατα ι , τή όμοφώ

νω συμφωνία τών αναπτυγμένων χωρών μελών της Ε ν ώ σ ε ω ς , α ϊ τ ι νες έχουσι 
την αυτήν γλώσσαν κοινής χρήσεως, νά ά ν τ ι κ α τ α σ τ ή σ η , δ ι ά μεταφράσε ις ε ις 
την γλώσσαν ταότην , την έν παραγράψω 2 ( α ) προνοουμένην τρ ι ε τή περίοδον, 
δ ι ά όραχυτέρας το ιαύτης , ώς ήθελεν ε κ ά σ τ ο τ ε συμφωνηθή ώς έν τ ο ι ς ανω

τέρω, ήτ ις δμως έν ουδεμ ία περιπτώσει δύνατα ι ν ά ε ΐνα ι δραχυτέρα του ενός 
έτους. Ούχ' ήττον δμως, α ϊ έν τ ή προηγουμένη προτάσε ι δ ιαλάμβαναμενα ι 
δ ι α τ ά ζ ε ι ς δεν θά τογχάνωσιν εφαρμογής έφ ' τίσον ή περί ής πρόκε ι τα ι γλώσ

σα ε ΐνα ι ή ' Α γ γ λ ι κ ή , Γ α λ λ ι κ ή ή Ι σ π α ν ι κ ή . Α ί συνομολογοΰσαι το ιαύτην συμ

φωνίαν Κυβερνήσεις θέλουν κοινοποιήσει ταύτην ε ις τον Γενικόν Διευθυντήν. 

(4) ( α ) Ουδεμ ία άδε ια παραχωρητέα μετά παρέλευσιν τρ ιών ετών θέλε ι 
παρασχεθή δυνάμε ι τοΰ παρόντος άρθρου, μέχρ ις οΰ παρέλθη περα ι τέρω περίο

δος ε ξ μηνών καΐ ουδεμ ία ά δ ε ι α παραχωρητέα μ ε τ ά παρέλευσιν ένές έτους 
θέλε ι παρασχεθή δυνάμε ι τοΰ παρόντος άρθρου, μέχρις οΰ παρέλθη περα ι τέρω 
περίοδος εννέα μηνών— 

( ϊ ) από της ημερομηνίας, καθ ' ήν ό αιτούμενος τήν άδε ιαν ήθελε συμ

μορφωθή προς τάς προϋποθέσεις του άρθρου IV ( 1 ) , ή 
( i i ) οσάκ ις ή ταυτότης ή ή διεόθυνσις τοΰ δ ικα ιούχου τοΰ προς μετά 

φρασα δ ι κα ιώματος δεν ε ί να ι γνωστή , από τής ημερομην ίας , κα&' ήν 
ό α ι τούμενος τήν άδε ιαν ήθελεν αποστε ίλε ι , ώς προνοε ί τα ι έν άρθρω 
IV ( 2 ) , α ν τ ί γ ρ α φ α τής α ι τήσεως του , τής υποβληθείσης εις τήν άρμο

δ ίαν προς χορήγησιν τής αδε ίας αρχήν. 

( β ) ' Απαγορεύε τα ι ή χορήγησ ις άδε ιας δυνάμε ι τοΰ παρόντος άρθρου έάν 
εντός τής ε ίρημένης περιόδου τών εξ ή εννέα μηνών δημοσιευθή υπό τοΰ δι 

κα ιούχου τοΰ προς μετάφρασιν δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς ή τή εξουσιοδοτήσε ι αύτοΰ , μετά

φρασις εις τήν γλώσσαν, δι* ήν υπεβλήθη ή αίτησις . 
(5) " Α δ ε ι α δυνάμε ι τοΰ παρόντος άρθρου θέλε ι χορηγηθή μόνον δ ι ά σκο

πούς δ ιδασκαλ ίας , μορφώσεως ή έρεύνης. 
(6) Έ ά ν δημοσιευθή μετάφρασις έργου ύπό τοΰ δ ικα ιούχου τοΰ προς μετά 

φρασιν δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς ή τή εξουσιοδοτήσε ι αύτοΰ , ε ίς τ ιμήν άνάλογον προς τήν 
συνήθως κρατοΰσαν έν τ ή χώρα ταύτη δ ι ' α ν ά λ ο γ α έ ρ γ α , θέλε ι τ ερματ ισθή 
ή ισχύς αδε ίας παρασχεθείσης δυνάμε ι τ ο ΰ παρόντος άρθρου, έφ' δσον ή μετά 

φρασις ε ί να ι ε ίς τήν αυτήν γλώσσαν κ α ι ουσιαστ ικώς τοΰ αύτοΰ περιεχομένου 
ώς κ α ι ή δημοσιευθε ίσα δυνάμε ι τής α δ ε ί α ς μετάφρασις . Ούχ' ήττον δμως, 
επ ι τρέπετα ι ή κυκλοφορ ία αντ ιτύπων εκδοθέντων πριν ή τ ερματ ισθή ούτω ή 
ισχύς τής αδε ίας , μέχρις , οδ έξαντληθώσι τ ά υφιστάμενα αποθέματα των. 

(7) Δι* έ ρ γ α συγκε ίμενα κυρίως έξ ε ικονογραφήσεων, δύνατα ι νά χορηγηθή 
ά δ ε ι α μεταφράσεως τοΰ κε ιμένου κ α ι δημοσιεύσεως αυτής κ α ι α ν α π α ρ α γ ω γ ή ς 
κ α ι δημοσιεύσεως τών ε ικονογραφήσεων μόνον έφ* δσον πληρούντα ι προς τού

το ις κ α ι οί δροι τ ο ΰ άρθρου I I I . 

(8) ' Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ή χορήγησ ις α δ ε ί α ς δυνάμε ι τοΰ παρόντος άρθρου, έν 
ή περιπτώσει ό δημ ιουργός άπέσυρεν εκ τής κυκλοφορ ίας άπαντα τ ά αντ ί τυπα 
του έ ρ γ ο υ του . 

(9) ( α ) Δύνατα ι προς τούτο ις νά χορηγηθή άδε ια προς μετάφρασιν έργου 
έντύπως εκδοθέντος ή δημοσιευθέντος δ ι ' α ν α λ ό γ ο υ τρόπου αναπαραγωγής , 
ε ίς όργαν ισμόν ραδιοφωνίας, έχοντα τήν έδραν αύτοΰ ε ις τ ί ν α τών αναφερο

μένων έν π α ρ α γ ρ ά φ ω (1) χ ω ρ ώ ν ή ά δ ε ι α θέλε ι χορηγηθή έφ ' δσον ό το ιού

τος οργαν ισμός υποβάλε ι επί τούτω α ϊ τησ ιν προς τήν άρμοδ ίαν αρχήν τής έν 
λ ό γ ω χώρας, νοουμένου δτ ι πληροΰντα ι άπαντες οί κ ά τ ω θ ι δρο ι : 

( i ) ή μετάφρασις γ ί ν ε τ α ι έ ξ αντ ι τύπου κατασκευασθέντος κ α ι κτηθέντος 
συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν τ ή ς ε ίρημένης χώρας" 

( i i ) ή μετάφρασις θέλε ι χρησιμοποιηθή μόνον ε ίς ραδ ιοφωνικός έκπομπάς 
άποσκοπούσας αποκλε ιστ ι κώς ε ίς την δ ιδασκαλ ίαν ή τήν μετάδοσιν 
τών αποτελεσμάτων ε ιδ ικευμένων τεχν ικών ή επιστημονικών ερευνών 
ε ί ς εμπε ιρογνώμονας ε ϊδ ι κοΰ τ ίνος επαγγέλματος * 



Ν. 86/79 ΓΙ78 

(iii) ή μετάφρασις θέλει χρησιμοποιηθή αποκλειστικώς δια τους έν δρω 
(π) μνημονευομένους σκοπούς, δια ραδιοφωνικών εκπομπών νομίμως 
ενεργούμενων και προοριζομένων δια δέκτας ευρισκομένους έν τη 
εδαφική έπικρατεία της είρημένης χώρας, περιλαμβανομένων και εκ
πομπών ενεργούμενων δι* ηχητικών ή οπτικών έγγραφων νομίμως και 
αποκλειστικώς γενομένων δια τους σκοπούς τών τοιούτων εκπομπών* 

(ίν) άπασαι αϊ γενόμενα ι χρήζεις της >μεταφράσεως στερούνται εμπορικού 
σκοποΟ. 

(β) Τηρουμένων τών έν υποπαράγραφο) (α) μνημονευομένων δρων και τη 
συγκαταθέσει του ενδιαφερομένου οργανισμού" ραδιοφωνίας, αί ήχητικαι ή 
όπτικαί έγγραφαί μεταφράσεως γενομένης ύπό του τοιούτου οργανισμού δυ
νάμει αδείας χορηγηθείσης συμφώνως τη παρούση παραγράφω, δύνανται νά 
χρησιμοποιηθώσιν ωσαύτως και ύφ* οιουδήποτε έτερου οργανισμού ραδιοφω
νίας έχοντος την έΦραν αύτου έν τη χώρα, αρμοδία αρχή της οποίας παρεχώ
ρησε τήν τοιαύτη ν ασειαν. 

(γ) Νοουμένου δτι πληρούνται άπαντα τά κριτήρια και οι δροι, οΐτινες 
εκτίθενται έν ύποπαραγράφω (α) , δύναται προς τούτοις νά χσρηγηθη άδεια 
είς όργανισμόν ραδιοφωνίας προς μετάφρασιν οιουδήποτε κειμένου ενσωμα
τωμένου είς ακουστικό  έποπτικήν άποτύπωσιν, έφ' δσον αΟτη παρεσκευάσθη 
και έδημοσιεύθη, διά τον άπσκλειστυκόν σκοπόν χρήσεως της συναφώς προς 
συστηματικάς έκπαιιδευτί'κάς δραστηριότητας./ 

(δ) Τηρουμένων τών διατάξεων τών υποπαραγράφων (α) έως ( γ ) , αί δια
τάξεις τών προηγουμένων παραγράφων θά έφαρμόζωνται και επί της παρα
χωρήσεως καί ασκήσεως οιασδήποτε αδείας χορηγηθείσης δυνάμει της παρού
σης παραγράφου. 

"Αρθρον III 

(1) Χώρα, ήτις ήθελε πρσβή είς δήλωσιν δτι επιθυμεί νά ποιήται χρήσιν της 
έν τω παρόντι άρθρω προνοουμένης ευχέρειας, κέκτηται τό δικαίωμα δπως 
άντικαταστήση τό προνοούμενον έν άρθρω 9 αποκλειστικό ν δικαίωμα αναπα
ραγωγής διά συστήματος ουχί αποκλειστικών καί >μή επιδεκτικών εκχωρήσεως 
άδειων, χορηγουμένων ύπό της αρμοδίας αρχής ύπό τους κάτωθι δρους καί 
ύπό τήν έπιφύλαξιν του άρθρου IV. 

(2) (α) Καθ* δσον άφορα είς έργον ύπσκείμενον είς τάς διατάξεις του πα
ρόντος άρθρου δυνάμει της παραγράφου (7), έάν μετά τήν παρέλευσιν— 

(i) της καθοριζομένης έν παραγράφω (3) σχετικής περιόδου, αρχομένης 
άπό της ημερομηνίας της πρώτης δημοσιεύσεως είδικής εκδόσεως του 
έργου, ff 

(ii) οίασ&ήποτε μεγαλυτέρας περιόδου καθοριζομένης ύπό της εσωτερικής 
νομοθεσίας της έν παραγράφω (1) αναφερομένης χώρας, της περιό
δου ταύτης αρχομένης άπό της αυτής ημερομηνίας, 

δεν έκυκλοφόρησαν αντίτυπα της τοιαύτης εκδόσεως έν τη είρημένη χώρα 
προς τό κοινόν έν γένει ή συναφώς προς συστηματικάς έκπαιδευτικάς δρα
στηριότητας, ύπό του δικαιούχου του προς άναπαραγωγήν του έργου δικαιώ
ματος ή τη, εξουσιοδοτήσει αύτοΟ, είς τιμήν άνάλογον προς τήν συνήθως έν 
τη χώρα ταύτη κρατούσαν δι* ανάλογα έργα, οιοσδήποτε υπήκοος της έν 
λόγω χώρας δύναται νά λά<&η άδειαν αναπαραγωγής καί δημοσιεύσεως της 
τοιαύτης εκδόσεως είς τήν τιμήν ταύτη ν ή χαμηλοτέραν τοιαύτην, προς χρή
σιν του έργου συναφώς προς συστηματικάς έκπχχιδευτικάς δραστηριότητας. 

(β) Ή άδεια αναπαραγωγής καί δημοσιεύσεως εκδόσεως, ήτις έ κυκλοφό
ρησε ν ώς περιγράφεται έν παραγράφω (ά) , δύναται ωσαύτως νά χορηίγηθη 
ύπό τους δρους τόύς προνοουμένους έν τφ παρόντι άρθρω έάν, μετά τήν πα
ρέλευσιν της εφαρμοστέας περιόδου, καί διά πέρίοδον έξ μηνών δέν διετί
θέντο προς πώλησιν εξουσιοδοτημένα αντίτυπα της τοιαύτης εκδόσεως εν τη 
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είρημένη χώρα, ττρός το .κοινόν εν γένει ή συναφώς προς συοτηματικάς εκ
παιδευτικός δραστηριότητα';, εις τιμήν άν^λογον προς την συνήθως έν τη 
χώρα ταύτη κρατούσαν δι* ανάλογα έργα. 

(3) Ή έν παραγράψω (2) (α) (i) προβλεπομένη περίοδος είναι πενταετής, 
ούχ' fjrrov όμως— 

(i) δι* έργα των φυσικών επιστημών, περιλαμβανομένων και τών μαθη
ματικών, και της τεχνολογίας, ή περίοδος αύτη θά είναι τριετής' 

(ii) δια μυθιστορήματα, ποιητικά έργα, δράματα, μουσικά έργα και βιβλία 
τέχνης, ή περίοδος αυτή θά εΐναι επταετής. 

(4) (α) Ουδεμία άδεια παραχωρητέα μετά παρέλευσιν τριών ετών θέλει 
παρασχεθή δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, μέχρις ου παρέλθη περαιτέρω πε
ρίοδος εξ μηνών— 

(i) από της ημερομηνίας καθ·* ην ό αιτούμενος την άδειαν ήθελε συμμορ
φωθή προς τάς προϋποθέσεις τοΰ άρθρου IV (1 ) , ή 

(ii) οσάκις ή ταυτότης ή ή διεύθυ\σις τοΰ δικαιούχου τοΰ προς άναπα
ραγωγήν τοΰ έργου δικαιώματος δεν είναι γνωστή, από της ημερο
μηνίας, καθ' ήν ό αιτούμενος την άδειαν ήθελεν αποστείλει, ως 
προνοείται έν άρθρω. ' IV(2), αντίγραφα της αιτήσεως του, της υπο
βληθείσης εις τήν άρμοδίαν προς χορήγησιν της αδείας αρχήν. 

(β) Έ ν αΐς πεοιπτώσεσιν ή άδεια δύναται νά παραχωρηθη μετά παρέλευ
σιν έτερων περιόδων, είναι δέ έφαρμοστέαι αί διατάξεις τοΰ άρθρου IV (2) , 
απαγορεύεται ή χορήγησις της αδείας μέχρις οΰ παρέλθη περαιτέρω περίο
δος τριών μηνών άπό της ημερομηνίας της αποστολής αντιγράφων της προς 
χορήγησιν της αδείας αιτήσεως. 

(γ) 'Απαγορεύεται ή χορήγησις αδείας δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, έάν 
εντός της εϊρημένης περιόδου τών εξ. ή τριών μηνών, της προβλεπομένης έν 
ύποπαραγράφω (α) και (β) , λάβη χώραν κυκλοφορία ως περιγράφεται έν 
παραγράφω 2 ( α ) . 

(δ) 'Απαγορεύεται ή χορήγησις αδείας δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, έν 
ή περιπτώσει ό δημιουργός άπέσυρεν έκ της κυκλοφορίας άτταντα τά αντί
τυπα της εκδόσεως, διά την άναπαραγωγήν καΐ δημοσίευσιν της οποίας ζη
τε ίται ή άδεια. 

(5) 'Απαγορεύεται ή χορήγησις αδείας δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου προς 
άναπαραγωγήν και δημοσίευσιν μεταφράσεως έργου, εις τάς κάτωθι περι
πτώσεις: 

(i) οσάκις ή μετάφρασις δεν έδημοσιεύθη υπό του δικαιούχου τοΰ προς 
μετάφρασιν δικαιώματος ή τη εξουσιοδοτήσει αυτού* ή 

(ii) οσάκις ή μετάφρασις δεν είναι εις γλώσσαν κοινής χρήσεως έν τη 
χώρα, έν ή ζητείται ή άδεια. 

(6) Έφ* δσον ήθελον κυκλοφορήσει αντίτυπα εκδόσεως έργου έν τη μνη
μονευομένη έν παραγράφω (1) χώρα, προς το κοινόν έν γένει ή συναφώς 
προς συστηματικάς έκπαιδευτικάς δραστηριότητας, ύπό τοΰ δικαιούχου τοΰ 
προς άναπαραγωγήν δικαιώματος ή τη εξουσιοδοτήσει αότοΰ, εις τιμήν άνά
λογον τρός τήν συνήθως έν τη χώρα ταύτη κρατούσαν δι* ανάλογα έργα, 
θέλει τερματισθη ή Ισχύς αδείας παρασχεθείσης δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, 
έάν ή τοιαύτη έκδοσις είναι είς την αυτήν γλώσσαν κα ι ουσιαστικώς τού 
αύτοΰ περιεχομένου ως και ή δημοσιευθείσα δυνάμει της ως είρηται αδείας 
έκδοσις. Ούχ* ήττον δμώς, επιτρέπεται ή κυκλοφορία αντιτύπων ήδη εκδοθέν
των πριν ή τερματ ισθηούτω ή ισχύς της αδείας, μέχρις οδ έξαντληθώσι τά 
υφιστάμενα αποθέματα των. 

(7) (α) Τηρουμένων τών διατάξεων της υποπαραγράφου (β) , είς τάς δια
τάξεις τοΰ παρόντος άρθρου υπόκεινται αποκλειστικώς έργα έντύπως εκδο
θ έ ν τ α ή δημοσιευθέντα δι* αναλόγου τρόπου^ σα/αποφαγωγης. 
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(β) To παρόν άρθρον θα τυγ(άνη προς τούτοις εφαρμογής κα ι έπί της 
αναπαραγωγής, ύπό άκουστικοέποπτικήν μαρφήν, νομίμως γενομένων άκου
στικοέποπτικών άποτυπο'ίσεων, περιλαμβανομένων οιωνδήποτε προστατευομέ
νων έργων ενσωματωμένων έν αύταΐς, ως και έπί της μεταφράσεως οίουδή
ποτε ενσωματωμένου κειμένου, εις γλώσσαν κοινής χρήσεως έν τή χώρα, έν 
ή ζητείται ή άδεια, νοουμένου έν πάση περιπτώσει δτι αί περί οδ ό λόγος 
άκουστικοέποπτικαι αποτυπώσεις παρεσκευάσθησαν και έδημοσιεύθησαν απο
κλειστικώς και μόνον έπί τω τέλει χρήσεως των συναφώς προς συστηματικάς 
έκπαιδευτικάς δραστηριότητας. 

"Αρθρον IV 

(1) "Αδεια δυνάμει του άρθρου 11 ή του άρθιρου 111 δύναται να χορη
γηθή μόνον έφ* δσον ό αιτούμενος ταύτήν ήθελεν αποδείξει, κατά την διαδι
κασίαν της ενδιαφερόμενης χώρας, είτε δτι έζήτηοε τήν έξουσιοδότη,σιν του 
δικαιούχου του δικαιώματος προς μετάφρασιν και δημοσίευσιν του έργου ή, 
αναλόγως της περιπτώσεως, προς αναπαραγωγή ν και δημοσίευσιν της εκδό
σεως, και δτι δικαιούχος του τοιούτου δικαιώματος ήρνήθη νά παράσχη τήν 
τοιαύτην έξουσιοδότησιν, είτε δτι, καίτοι κατέβαλε πασαν δυνατήν προς τούτο 
προσπάθειαν, δέν ήδυνήθη νά άνευρη τόν δικαιουχον του δικαιώματος. Οδτος 
οφείλει δπως συγχρόνως πληροφόρηση περί τούτου και τά έν παραγράφω 
(2) αναφερόμενα εθνικά ή διεθνή κέντρα πληροφοριών. 

(2) Έάν δέν καταστή δυνατόν νά έξευρεθή ό δικαιούχος του δικαιώμα*:ος, 
ό αιτούμενος τήν χορήγησιν της αδείας θέλει αποστείλει διά συστημένης αερο
πορικής επιστολής αντίγραφα τής αίτήσεως, τής υποβληθείσης προς τήν άρμο
δίαν προς χορήγησιν τής αδείας αρχήν, προς τόν έκδότην, οδτινος τό δνσμα 
αναγράφεται έπί του £ργου και προς οιονδήποτε έθνικόν ή διεθνές κέντρον πλη
ροφοριών, δπερ ήθελε καθορισθή είς έπί τούτω γνωστοποίησιν κατατιθεμένην 
παρά τω Γενικω Διευθυντή ύπό τής Κυβερνήσεως τής χώρας, είς ήν πιστεύεται 
δτι ό έκδοτης έχει τήν έ''δραν των επιχειρήσεων του. 

(3) Τό δνσμα του δημιουργού δέον δπως άνάγράφηται έφ' απάντων των 
αντιτύπων τής μεταφράσεως ή αναπαραγωγής, των δημοσιευθέντων δυνάμει 
αδείας χορηγηθείσης συμφώνως τω άρθρω I I ή I I I . Έφ ' απάντων των τοι
ούτων αντιτύπων δέον δπως έμφαίνηται ό τίτλος του έ*ργου, προκειμένου δέ 
περί μεταφράσεως έμφαίνηται έν πάση περιπτώσει και ό πρωτότυπος τοιούτος. 

(4) (ά) "Αδεια χορηγούμενη δυνάμει του άρθρου Ι Γ ή I I I δέν καλύπτει 
και τήν έξαγωγήν αντιτύπων, ίσχυε ι δέ μόνον καθ' δσον άφορα εις τήν δημο
σίευσιν τής μεταφράσεως ή αναλόγως τής περιπτώσεως, τής αναπαραγωγής, 
έν τη εδαφική επικράτεια τής χώρας εις ην έζητήθη. 

(β) Διά τους σκοπούς τής υποπαραγράφου (α) , ύ δρος «εξαγωγή» διαλαμ
βάνει και τήν άποστολήν αντιτύπων έξ οιασδήποτε εδαφικής περιοχής προς τήν 
χώραν ήτις, άναφορικώς προς τήν περιοχήν ταύτη ν, προέβη ε!ς δήλωσιν δυ
νάμει του άρθρου Ι (5) . 

(γ) Ή αποστολή αντιτύπων μεταφράσεως δημοσιευθείσης δυνάμει αδείας 
παρασχεθείσης συμφώνως τω άρθρω 11 είς γλώσσαν έτέραν ή τήν Άγγλ ικήν , 
τήν Γαλλί'κήν ή τήν Μσπανικήν, ή ενεργούμενη ύπό κυβερνητικού ή έτερου δη
μοσίου οργανισμού τής γώρχχο,, ήτις παρεχώρησε τήν τοιαύτην άδειαν, είς έτέ
ραν τινά χώραν, δέν λογ ίζετα ι ώς συνιστώσα έξαγωγήν έν τη έννοια της υπο
παραγράφου (α ) , έφ* δσον πληρούνται άπαντες ol κάτωθι δροι : 

(i) ot παραλήπται των αντιτύπων είναι υπήκοοι τής χώρας, αρμοδία 
αρχή τής οποίας παρεχώρησε τήν άδειαν ή οργανώσεις συγκροτοό
μεναι ύπό τοιούτων υπηκόων* 

(ii) τά ποστελλόμενα αντίτυπα θέλουν χρησιμοποιηθή μόνον διά σκοπούς 
διδασκαλίας, μορφώσεως ή έρεύνης* 

(iii) στερούνται εμπορικού σκοπού τόσον ή αποστολή των αντιτύπων δσον 
και ή μετέπειτα κυκλοφορία τούτων μεταξύ των παραληπτών* καΐ 
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(iv) ή χώρα, tίς ην απεστάλησαν τά αντίτυπα συνεφώνησε μετά της 
χώρας, αρμοδία αρχή της οποίας παρεχώρησε την άδειαν, όπως έπι
τρεψη την παραλαβήν η την κυκλοφορίαν των αντιτύπων ή αμφότερα, 
ή οέ Κυβέρνηοις της χύτρας ήτις παρεχώρησε την άδειαν έγνώρισεν 
εγγράφως εις τον Γενικόν Δΐϊυθυντήν την τοιαύτη ν σαμφωνίαν. 

(b) Ί ϊφ ' απάντων των αντιτύπων, άτι να δημοσιεύονται δυνάμει άδειας πα
ρασχεθείσης συμφώνως τω άρθρω I I ή I I I , δέον δπως άναγράφηται εις την 
άρμόζουσαν γλώσσαν το γεγονός δτι τά τοιαύτα αντίτυπα διατίθενται προς 
κοκλοφορίαν μόνον εν τη χώρα, εις ην ισχύει ή ώς είρηται άδεια. 

(6) (α) Έν τη εσωτερική νομοθεσία δέον δπως διαληφθή πρόνοια διασφα
λίζούσα δτι— 

(i) ή άδεια προβλέπει, έπ' όφέλει του δικαιούχου τοΰ προς μετάφ;ρασιν 
ή, αναλόγως της περιπτώσεως, προς άναπαραγωγην δικαιώματος, 
δικαίαν άμοιβήν συνάδουσαν προς τά επίπεδα των δικαιωμάτων, 
άτινα συνήθως ίσχύουσιν έπί άδειων παραχωρουμένων κατόπιν ελευ
θέρων διαπραγματεύσεων μεταξύ προσώπων εις τάς δύο ένδιαφερο
μένας χώρας' και 

(ii) τά της πληρωμής και τής μεταβιβάσεως τής αμοιβής. Έν αΐς π&ρι
πτώσεσιν ήθελεν άναφυή κώλυμα μεταβιβάσεως τής τοιαύτης αμοι
βής ώς εκ τής εφαρμογής των έν τη χώρα ταύτη κρατούντων περί 
εθνικού νομίσματος Κανονισμών, ή αρμοδία αρχή θέλει καταβάλει 
πάσαν δυνατή ν προσπάθειαν, διά τής χρήσεως διεθνούς μηχανισμού, 
ίνα διασφάλιση τήν μεταβίβαση ταύτης εις διεθνώς μετατρέψιμον 
νόμισμα ή το ίσοδύναμόν του. 

(β) Έν τή εσωτερική νομοθεσία δέον δπως διαληφθή πρόνοια διασφαλίζουσα 
τήν πι στην μετάφρασα' του έργου ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, τήν επακρι
βή άναπροσαρμογήν τής συγκεκριμένης εκδόσεως. 

"Αρθρον V 
(1) (α) Χώρα έχουσα το δικαίωμα νά προβή εις δήλωσιν δτι επιθυμεί νά 

ποιήται χρήσιν τής έν άρθρω Ι Ι προνοουμένης ευχέρειας, δύναται αντί τούτου, 
κατά τόν χρόνον τής επικυρώσεως ή προσχωρήσεο')ς της είς τήν παρουσαν 
πραξιν : 

(i) έφ' δσον μεν πρόκειται περί χοιρας υποκείμενης είς τάς διατάξεις του 
άρθρου 30 (2) (α ) , νά προβή είς δήλωσιν δυνάμει των ώς είρηται 
διατάξεων, καθ' ην έκτασιν άφορα είς τό προς μετάφρασιν δικαίωμα* 

(ii) έφ* δσον δέ πρόκειται περί χώρας μή υποκείμενης είς τάς διατάξεις 
τοΟ άρθρου 30 (2) (α ) , και έάν έτι αϋτη δεν είναι χώρα μή μετέχουσα 
της Ενώσεως, νά προβή είς δήλωσιν ώς προνοείται έν τή πρώτη προ
τάσει του άρθρου 30 (2) (β) . 

(β) Δήλωσις γενομένη συμφώνως τή παρούση παραγράφω, υπό χώρας ήτις 
παύει νά θεωρήται ώς αναπτυσσόμενη τοιαύτη έν τή έννοια του άρθρου Ι (1) , 
εξακολουθεί νά είναι ενεργός μέχρι τής ημερομηνίας, καθ* ην ήθελεν εκπνεύ
σει ή εφαρμοστέα δυνάμει του άρθρου ! (3) περίοδος. 

(γ ) Ή χώρα, ήτις ήθελε ττροβή είς δήλωσιν συμφώνως τή παρούση παρα
γράφω, δέν δύναται έν συνεχεία, και έάν έτι άνακαλέση τήν τοιαύτην δήλωσιν, 
νά έπωφεληθή της έν άρθρω 11 προνοουμένης ευχέρειας. 

(2) Τηρούμενης τής παραγράφου (3), χο>ρα ποιούμενη χρήσιν τής έν άρθρω 
11 προνοουμένης ευχέρειας δεν δύναται έν συνεχεία νά προβή είς δήλωσιν 
συμφώνως τή παραγράφω (1). 

(3) Χώρα, ήτις παύει νά θεωρήται ώς αναπτυσσόμενη τοιαύτη έν τή έννοια 
του άρθρου ! (1), δύναται, ουχί βραδύτερον των δύο ετών πρό τής εκπνοής 
τής εφαρμοστέας δυνάμει του άρθρου Ι (3) περιόδου, νά προβή είς δήλωσιν 
έχουσαν τάς έν τή πρώτη προτάσει του άρθρου 30(2) (β) έννομους συνε
πείας, παρά τό γεγονός δτι αϋτη δέν είναι χώρα μή μετέχουσα· της Ενώσεως. 
Ή τοιαύτη δήλωσις θέλει καταστή ενεργός κατά τήν ήμερομηνίαν, καθ" ην 
εκπνέει ή δυνάμει του άρθρου Ι (3) εφαρμοστέα περίοδος. 
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"Αρθρον VI 

(1) 'Εκάστη χώρα της Ενώσεως δύναται να ιτροβη είς την κάτωθι δήλωσιν, 
από της ημερομηνίας της παρούσης Πράξεως και έν παντί χρόνω πριν ή αύτη 
δεσμευθη ύπό των άρθρων 1 έως 21 και του παρόντος Παραρτήματος : 

(i) έφ' δσον μεν πρόκειται περί χώρας, ήτις, έάν έδεσμεύετο ύπό των άρ
θρων 1 έως 21 και του παρόντος Παραρτήματος, θά έδικαιουτο νά 
ποιείται χρήσιν της έν άρθρω I f 1) προνοουμένης ευχέρειας, δτι θέλει 
εφαρμόσει τάς διατάξεις του άρθρου II ή III ή αμφοτέρων, επί έρ
γων έλκόντων την προέλευσίν των έκ χώρας ήτις, συμφώνως τη υπο
παράγραφο) (ii) κατωτέρω, αποδέχεται τήν έφαρμογήν των έν λόγω 
άρθρων έπί των έργων τούτων ή ήτις δεσμεύεται ύπό των &ρθραν 1 
έως 21 και του παρόντος Παραρτήματος· ή τοιαύτη δήλωσις δύναται 
νά άναφέρηται είς τό άρθρον V άντι του άρθρου II ' 

(ii) δτι αποδέχεται τήν έφαρμογήν του παρόντος Παραρτήματος έπί έρ
γων έλκόντων τήν προέλευσίν των έν αύτη, ύπό χωρών, αΤτινες προέ
βησαν είς δήλωσιν δυνάμει της ανωτέρω υποπαραγράφου (ΐ) ή είς 
γνωστοποίησιν δυνάμει του άρθρου Ι. 

(2) Πάσα δήλωσις γενομένη δυνάμει της παραγράφου (1) δέον δπως είναι 
έγγραφος, κατατίθεται δέ παρά τω Γενικω Διευθυντή* αυτή θέλει καταοτη 
ενεργός άπό της ημερομηνίας της παρά τω Γενικω Διευθυντή καταθέσεως της. 

ΕΙΣ ΠΙ ΣΤ ΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο 
εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν παροΟσαν Πραξιν. 

ΕΓΕΝΕΤΟ έν Παρισίοις, τη 24η ' Ιουλίου, 1971. 


