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(Ισπανική) Μόδα και πνευματικά δικαιώματα 

Καθώς βρισκόμαστε στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης, όλο και περισσότερα ερωτήματα τίθενται 

σχετικά με τη δημιουργία των ενδυμάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων επί αυτών. Το νομικό 

ζήτημα του χαρακτηρισμού ενός προϊόντος μόδας ως πνευματικού δημιουργήματος ή ως 

ευρεσιτεχνίας στο πλαίσιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας εξακολουθεί να ταλανίζει τους ειδικούς, 

ενώ την ίδια στιγμή, λόγω της ανυπαρξίας οριστικής απάντησης, η βιομηχανία της μόδας 

καταγράφει απώλειες δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο, εξαιτίας των απομιμήσεων. Πρόκειται για μία 

βιομηχανία, η οποία αποτελεί το 3% του ΑΕΠ της Ισπανίας και παρέχει εργασία άμεσα σε 138 

χιλιάδες πολίτες. 

Η απαρχή της νομικής αντιπαράθεσης έχει τις ρίζες της στη Σύμβαση της Βιέννης του 1886, όταν 

για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκαν τα δικαιώματα του δημιουργού, τα οποία ωστόσο μιλούσαν 

ρητά για συγγραφείς, μουσικούς και ζωγράφους, αφήνοντας εκτός του πεδίου εφαρμογής τις 

δημιουργίες αντικειμένων όπως τα έπιπλα, τα παιχνίδια ή εν προκειμένω της ένδυσης. Το ζήτημα 

ερείδεται στον χαρακτηρισμό ενός δημιουργήματος ως προϊόν βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή ως 

προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν υποστηρίξουμε την πρώτη εκδοχή, τότε οι ακριβείς 

απομιμήσεις προϊόντων, οι αντιγραφές σχεδίων και οι επαναδημιουργίες απολαμβάνουν ιδιαίτερα 

σημαντικής νομικής προστασίας. Στον αντίποδα, η δεύτερη εκδοχή προστατεύει τον δημιουργό 

από οποιαδήποτε προσπάθεια απομίμησης, ενώ μάλιστα η προστασία αυτή είναι οικουμενική, 

χωρίς να χρειάζεται ο δημιουργός να κατοχυρώσει τα δικαιώματα του σε κάθε χώρα, στην οποία 

δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. 

Απάντηση στον παραπάνω προβληματισμό που απασχολεί τη βιομηχανία μόδας στην Ισπανία, 

επιχείρησε να δώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με δύο πρόσφατες αποφάσεις του. Αμφότερες 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα σχέδια των ρούχων προστατεύονται πρωτίστως από το δίκαιο 

της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δευτερευόντως από εκείνο της πνευματικής. Ειδικότερα, το 

Δικαστήριο απεφάνθη, ότι το σχέδιο ρούχων καθημερινής χρήσης δεν μπορεί να προστατευθεί 

από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας αποκλειστικά και μόνο λόγω της αισθητικής του, 

δηλαδή αποκλειστικά και μόνο από την αίσθηση που προκαλεί στον καταναλωτή όταν το 

χρησιμοποιεί.  

Ωστόσο, διαφορετικό είναι το ζήτημα εάν το δημιούργημα έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και 

εμφανίζει ουσιώδη στοιχεία πρωτοτυπίας, που συνδέονται άμεσα με τον σχεδιαστή του. Τότε, το 

Δικαστήριο υποστηρίζει, ότι το δημιούργημα και ο δημιουργός του απολαμβάνουν της 

οικουμενικής προστασίας του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας.   

      

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr


                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

