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Την 4η και 5η Ιουνίου 2015 διοργανώθηκε στο Βουκουρέστι από το
Ευρωπαϊκό

Δικαστικό

Εκπαιδευτικό

Δίκτυο

(EuropeanJudicialTrainingNetwork) εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Δίκαιο
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τις εξελίξεις που συμβαίνουν στον τομέα του
Δικαίου αυτού, εν όψει και της προσπάθειας σύγκλισης των δικαίων των
κρατών μελών μέσω του Ενωσιακού Δικαίου. Ως γλώσσες εργασίας του
συνεδρίου ορίστηκαν η αγγλική και η γαλλική και η Ελλάδα
εκπροσωπήθηκε και στις δύο γλώσσες από τους συμμετέχοντες της.
Το σεμινάριο ξεκίνησε με μία γενική παρουσίαση σχετικά με το
ενποποιημένο σύστημα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας από το κύριο
DragosBogdan, διακεκριμένο δικηγόρο της Ρουμανίας. Στη συνέχεια τον
λόγο έλαβε ο κύριος KlausGrabinski, ο οποίος είναι δικαστικός
λειτουργός

στο

Ομοσπονδιακό

Δικαστήριο

της

Γερμανίας

και

συγκεκριμένα υπηρετεί στο 10ο τμήμα, το οποίο ασχολείται ως επί το
πλείστο με δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και πατέντες. Η παρουσίαση του
αφορούσε

την

πραγματογνωμόνων

γενικότερη
ενώπιον

αξιολόγηση
του

των

καταθέσεων

Ενοποιημένου

των

Δικαστηρίου

Ευρεσιτεχνιών (UnifiedPatentCourt), την εν γένει διαδικασία στο ως άνω
δικαστήριο, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίον ο δικαστικός
λειτουργός του ως άνω δικαστηρίου θα πρέπει να αντιμετωπίζει αυτά τα
αποδεικτικά μέσα. Το επόμενο μέρος του σεμιναρίου συνεχίστηκε με
θέματα που αφορούν την πρόσφατη νομολογία στον τομέα του δικαίου των
σημάτων (trademarklaw), σε συνδυασμό με το τί πράγματι αποτελεί

παραβίαση ενός σήματος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η
ανωτέρω εισήγηση έγινε από τον RobertVanPeursem, δικαστικό λειτουργό
στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας, ο οποίος σαν κύριο αντικείμενο
ενασχόλησης του έχει την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Στη
συνέχεια ακολούθησαν εισηγήσεις με σημείο αναφοράς το δίκαιο
πνευματικής

ιδιοκτησίας.

Στην

πρώτη

η

κυρία

LauraFresco

(διακεκριμένη δικηγόρος στον τομέα της ΠΙ), ανέπτυξε τα διασυνοριακά
ζητήματα

δικαιοδοσίας

που

μπορεί

να

δημιουργηθούν

από

την

παραβίαση ενός σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος στην Ε.Ε., με
ταυτόχρονη ανάλυση της πιο πρόσφατης νομολογίας και νομοθεσίας.
Έπειτα, ο κύριος MichaelFysh, πρώην δικαστικός λειτουργός σε
ευρεσιτεχνίες στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείουκαι ο
WillemHoyng καθηγητής του Δικαίου Π.Ι. στην Ολλανδία, παρουσίασαν
στην εισήγησή τους, ο πρώτος, αναλυτικά το ακριβές κόστος μια υπόθεσης
πνευματικής ιδιοκτησίας στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια σε διαφορετικές
δικαιοδοσίες και κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει η διαδικασία της
διαμεσολάβησης, ενώ ο δεύτερος, αναφέρθηκε στα στοιχεία και τις
δεξιότητες που κάνουν καλό έναν Δικαστή. Ακολούθως, στο τέλος της
πρώτης ημέρας του σεμιναρίου όλοι οι εισηγητές απαντούσαν στις
ερωτήσεις-παρεμβάσεις των συμμετεχόντων. Η δεύτερη ημέρα του
σεμιναρίου ήταν και η πιο διαδραστική καθώς είχε να κάνει με μια
εικονική δίκη, σχετικά με το δίκαιο ευρεσιτεχνίας, το δίκαιο σημάτων και
το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν από
δύο εισηγητές που είχαν αναλάβει τον ρόλο των αντιδίκων, τα
επιχειρήματα τους σχετικά με μια εικονική υπόθεση. Έπειτα, οι
συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των πέντε ατόμων, προκειμένου να
αποφασίσουν επί της δοθείσας υποθέσεως. Στο σημείο αυτό είχαμε τη
δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με άλλους συναδέλφους από
διαφορετικές δικαιοδοσίες, προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις και να
καταλήξουμε σε μια κοινή απόφαση, την οποία και θα παρουσιάζαμε
έπειτα, παρά το γεγονός ότι ο καθένας από εμάς προερχόταν από
διαφορετικές έννομες τάξεις.

Συνολικά, το σεμινάριο ήταν ιδιαιτέρως εποικοδομητικό καθώς
παρουσιάστηκαν σύγχρονα θέματα της νομικής επιστήμης σε τομείς, όπως
η βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία που, λόγω και της τεχνολογικής
εξέλιξης, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω και της μεταβλητότητας
τους.

Τέλος,

η

επικοινωνία

με

συναδέλφους

από

διαφορετικές

δικαιοδοσίες ήταν εξίσου χρήσιμη στη διαμόρφωση νομικής σκέψης αλλά
και στον εμπλουτισμό των γνώσεων μας για το πώς διαφορετικές έννομες
τάξεις αντιμετωπίζουν παρόμοια νομικά ζητήματα.
Ευχαριστούμε την Εθνική Σχολή Δικαστών για την ευκαιρία που μας
έδωσε να παρευρεθούμε σε αυτό το σεμινάριο και να αποκομίσουμε
πολύτιμες εμπειρίες.

