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αναδρομικότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την αναδρομική επέκταση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας στα 70 έτη μετά το θάνατο του δημιουργού στον τομέα του σχεδιασμού. 
Η επέκταση αυτή θα θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξη πολλών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
που έχουν ως βάση των δραστηριοτήτων τους την αναπαραγωγή αντικειμένων που δεν 
υπόκεινται πλέον σε προστασία βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Η οδηγία 98/71/ΕΚ για τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων1 ορίζει στο άρθρο 17 
ότι τα καταχωρισμένα σχέδια και υποδείγματα πρέπει επίσης να προστατεύονται βάσει της 
νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.  Εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τους 
όρους της εν λόγω προστασίας Πριν από την εναρμόνιση, η ιταλική νομοθεσία παρείχε 
προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μόνο για τα βιομηχανικά σχέδια των 
οποίων η καλλιτεχνική αξία μπορούσε να εκτιμηθεί ανεξάρτητα από τη βιομηχανική τους 
ιδιότητα.  Η μεταφορά της οδηγίας 98/71/ΕΚ υλοποιήθηκε στην Ιταλία μέσω του 
νομοθετικού διατάγματος αριθ. 95/20012, το οποίο τροποποίησε την ιταλική νομοθεσία περί 
                                               
1 EE L 289, 28.10.1998, σ. 28-35
2 GURI αριθ. 79 της 4ης Απριλίου 2001
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πνευματικής ιδιοκτησίας (Νόμος αριθ. 633/19411) καταργώντας την αρχή της «scindibilità» 
και παρείχε προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα βιομηχανικά σχέδια με 
εγγενή δημιουργική και καλλιτεχνική αξία, ορίζοντας πως η καταχώριση του σχεδίου ή του 
υποδείγματος δύναται να σωρευτεί με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.  
Επιπρόσθετα, η ιταλική νομοθεσία προέβλεπε μία δεκαετή μεταβατική περίοδο κατά την 
οποία δεν ήταν εφικτή η επίκληση της προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για 
τα βιομηχανικά σχέδια κατά τρίτων, που ξεκίνησαν την κατασκευή ή την πώληση 
βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων δημόσιου χαρακτήρα πριν από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του σχετικού νόμου (19 Απριλίου 2001)  είτε επειδή η ισχύς των 
δικαιωμάτων του δημιουργού είχε λήξει είτε επειδή δεν ήταν δεκτικά προστασίας βάσει της 
νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.  Η εν λόγω διάταξη ενσωματώθηκε στη συνέχεια 
στο άρθρο 239 του Ιταλικού Κώδικα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που εγκρίθηκε το 20052.  Ο 
εν λόγω νόμος τροποποιήθηκε συχνά τα τελευταία έτη, ενώ, με την πλέον πρόσφατη 
τροπολογία το «μορατόριουμ» παρατείνεται περαιτέρω, λ.χ. έως το 2014. Στο μεσοδιάστημα, 
η προαναφερθείσα μεταβατική περίοδος έπαψε να υφίσταται, ως συνέπεια της διαδικασίας
επί παραβάσει που κίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ιταλίας.  Η έλλειψη 
συμμόρφωσης της εν λόγω μεταβατικής διάταξης επιβεβαιώθηκε το 2011 από το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκδίκαση της υπόθεσης C-168/09 Flos κατά Semeraro3. 
Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το εθνικό δίκαιο δεν δύναται να απαγορέψει την προστασία 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για σχέδια τα οποία, ανεξαρτήτως του δημόσιου 
χαρακτήρα τους, είναι δεκτικά τέτοιας προστασίας.   Μολονότι το άρθρο 17 της εν λόγω 
οδηγίας αφορά μόνο τα καταχωρισμένα σχέδια, τα σχέδια τα οποία δεν έχουν καταχωρισθεί 
δύνανται να είναι δεκτικά προστασίας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που έχουν θέσει τα 
κράτη μέλη για τα δημιουργικά έργα.  Το άρθρο 17 δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη τη θέσπιση 
μεταβατικών περιόδων όπως εκείνη που ορίζεται από το ιταλικό δίκαιο. 

Κατά συνέπεια, στις 12 Σεπτεμβρίου 2012, το Δικαστήριο του Μιλάνου υιοθέτησε την 
ερμηνεία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπόθεση C-168/09 και 
αποφάνθηκε ότι η πώληση από την εταιρία Semeraro του φωτιστικού «Fluida», το οποίο  
αποτελεί απομίμηση του σχεδίου του φωτιστικού Arco της εταιρίας Flos, συνιστά παραβίαση 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας4.    Το εν λόγω δικαστήριο εξέδωσε ίδιες 
αποφάσεις για τις υποθέσεις Cassina κατά High Tech S.r.l και Vitra Patente A.G. κατά High 
Tech S.r.l.( σχέδιο καρέκλας Le Corbusier και καρέκλας Panton αντίστοιχα).

Συμπέρασμα

Η ως άνω νομική κατάσταση καταδεικνύει ότι η Ιταλία έχει τη νομική υποχρέωση να 
προστατεύει τα βιομηχανικά σχέδια δια της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ακόμη 
και εάν τα σχέδια έχουν καταστεί κοινό κτήμα πριν από την εφαρμογή της οδηγίας.   Η 
υποχρέωση αυτή επιβεβαιώνεται από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  και του Δικαστηρίου του Μιλάνου.  Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρέμβει εξ 
ονόματος του αναφέροντος. 

                                               
1 Gazzetta Ufficiale αριθ. 166 της 16ης Ιουλίου 1941 (έκδοση που ίσχυε μέχρι τις 19 Απριλίου 2001)
2 Gazzetta Ufficiale αριθ. 52 της  4ης Μαρτίου  2005 - Supplemento Ordinario n.28
3 Απόφαση της 27ης Ιανουαρίου 2011, Flos (C-168/03, Συλλ. Νομολ. 2011. σελ. Ι-181.
4 9906/12 Δικαστήριο του Μιλάνου


