
Πρόλογος

Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας (προπτωχευτικές ή πτωχευτικές, εκκαθαριστι-
κές ή εξυγιαντικές) έχουν ως κεντρικό σημείο αναφοράς τη διαχείριση περιουσίας, 
υπό την έννοια του εντοπισμού, της διατήρησης και επαύξησης της περιουσίας του 
οφειλέτη. 

Εστιάζοντας στα άυλα αγαθά ή σε δικαιώματα σε άυλα αγαθά του οφειλέτη, τα 
όργανα της διαδικασίας βρίσκονται αντιμέτωπα με μια σειρά σύνθετων θεμάτων δι-
αχείρισης που αποκλίνουν από την μεταχείριση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων 
(εμπράγματων) και απαιτούν μια αντίληψη των χαρακτηριστικών και των εννόμων 
σχέσεων που  εκδηλώνονται γύρω από ένα άυλο αγαθό. 

Συγχρόνως η απουσία ειδικών κανόνων ως προς τη μεταχείριση υφιστάμενων 
συμβάσεων (αδειών) χρήσης/εκμετάλλευσης σε άυλα αγαθά ενεργοποιεί τους γενι-
κούς κανόνες του πτωχευτικού δικαίου σε περίπτωση εκκίνησης πτωχευτικής διαδι-
κασίας και σε περίπτωση εκποίησης του άυλου αγαθού ως στοιχείου της περιουσίας 
του οφειλέτη. 

Οι κοινωνικοοικονομικοί στόχοι που εξυπηρετούνται με την πτωχευτική διαδικα-
σία θα πρέπει να συνυπολογίζουν τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η 
αιφνίδια ανατροπή των συμβατικών σχέσεων του οφειλέτη για τους τρίτους αντι-
συμβαλλόμενούς του. Δεδομένου ότι η διακίνηση  και η αξιοποίηση των άυλων αγα-
θών βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ένα πλέγμα διεθνών συμβατικών σχέσεων, η αβία-
στη αποδοχή της δυνατότητας ανατροπής τους εντός της πτωχευτικής διαδικασίας 
θα υποσκάπτει την οικονομία των άυλων αγαθών.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω από τη θέση αυτή σε έναν άνθρωπο με σημαντική 
και αδιάκοπη συμβολή στην εξέλιξη της θεωρίας του δικαίου των άυλων αγαθών 
στη χώρα μας, στον καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης, κ. Μιχάλη Θεόδωρο Μαρίνο, ο οποίος με παρότρυνε να εμβαθύνω σε αυτό 
το θέμα.

Μάιος 2021
Σύλβια Σταυρίδου
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η νομική θέση των άυλων αγαθών, ενταγμένων πρωτογενώς ή δευτερογενώς σε 
ένα φορέα που εισέρχεται σε πτωχευτική διαδικασία (ή αλλιώς διαδικασία αφερεγ-
γυότητας)1 αποτελεί διεθνώς αντικείμενο εντατικής θεωρητικής ενασχόλησης, γεγο-
νός που απηχεί την οικονομική και νομική σημασία τους. Ο μετασχηματισμός προς 
την κατεύθυνση μιας ψηφιακής, άυλης οικονομίας έχει αναδείξει τον κομβικό ρόλο 
των άυλων αγαθών για τους δικαιούχους, και την πολυπλοκότητα των σχέσεων όταν 
αυτοί εισέρχονται σε πτωχευτικές διαδικασίες. Το ίδιο ισχύει για τα ζητήματα που 
ανακινεί ο “εντοπισμός” στην περιουσία του οφειλέτη δικαιωμάτων σε άυλα αγαθά 
κατά το χρόνο εκκίνησης της πτωχευτικής διαδικασίας.

Η κήρυξη της πτώχευσης συχνά βρίσκει τον οφειλέτη με ένα σύνθετο πλέγμα 
δικαιωμάτων και εννόμων σχέσεων σε άυλα αγαθά, τα οποία κατέχει πρωτογενώς, 
ως αρχικός δικαιούχος δικαιωμάτων, ή δευτερογενώς, ως δικαιοδόχος σύμβασης 
παραχώρησης αδειών χρήσης ή εκμετάλλευσης ενός άυλου αγαθού, ή σύμβασης 
μεταβίβασης ενός άυλου αγαθού. O οφειλέτης ενδέχεται να έχει προχωρήσει σε πε-
ραιτέρω αξιοποίηση των άυλων αγαθών του μέσω παραχώρησης αδειών χρήσης ή 
υποαδειών χρήσης ή εκμετάλλευσης προς τρίτους. Μπορεί επίσης να έχει προβεί σε 
πράξεις εξασφαλιστικής διάθεσης επί των δικαιωμάτων αυτών με την κατά περί-
πτωση ενεχύραση ή καταπιστευτική μεταβίβασή τους σε τρίτους χάριν εξασφάλισης 
των τελευταίων (ενέγγυοι δανειστές). Εφόσον εμπλέκονται έννομες σχέσεις με στοι-
χεία αλλοδαπότητας, ανακινούνται και ζητήματα διεθνούς πτωχευτικού δικαίου ως 
μέρους του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου των άυλων αγαθών.

Η αναφορά σε άυλα αγαθά υποδεικνύει μια προσπάθεια συνθετικής προσέγγι-
σης, ενόψει της διεθνούς τάσης ενιαίας επιστημονικής θεώρησης των παραδοσιακά 
διακριτών δικαιικών κλάδων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματι-
κής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας) και των ειδικών περιπτώσεων αδικοπρακτικής 
προστασίας άυλων περιουσιακών στοιχείων, με αφετηρία την τοποθέτησή τους μέ-
σα στο περιβάλλον της πτωχευτικής διαδικασίας. Μιλώντας για άυλα αγαθά θα ανα-
φερόμαστε σε εκφάνσεις της διανοίας, αποτέλεσμα δημιουργικής εργασίας είτε 
πνευματικής είτε τεχνικής, εμπορικής και οργανωτικής, εφόσον εξωτερικεύθηκαν 
και απέκτησαν υλική υπόσταση και εφόσον ενσωματώνουν οικονομική αξία. Παρά 
τα στοιχεία σύγκλισης που παρουσιάζουν, η ποικιλομορφία των άυλων αγαθών ως 
προς τα χαρακτηριστικά, τον τρόπο κτήσης των δικαιωμάτων, τους όρους οικονομι-

1. Προσδιορισμός των εννοιών «πτωχευτικό δίκαιο» και «δίκαιο αφερεγγυότητας», Αυ-
γητίδης, ΕΕμπΔ 2007, 542, 555. Ψυχομάνης, ΠτΔ7, σ. 1, 9, 14. 

1

2

3
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κής εκμετάλλευσης, δεν επιτρέπει μια ενιαία θεώρηση αλλά υπαγορεύει μια διαφο-
ρετική νομική μεταχείριση κατά περίπτωση.

Η προστασία των δικαιωμάτων σε άυλα αγαθά εξυπηρετεί την προαγωγή της 
καλλιτεχνικής δραστηριότητας, της δημιουργικής καινοτομίας και της εμπορικής 
επικοινωνίας. Από την πλευρά του το πτωχευτικό δίκαιο υπηρετεί ειδικούς στόχους 
με κεντρικό σημείο τη διατήρηση ή κατά το δυνατόν επαύξηση της αξίας της περι-
ουσίας του οφειλέτη προς εξυπηρέτηση του σκοπού της ικανοποίησης των πιστω-
τών, είτε στο πλαίσιο διαδικασιών εκκαθάρισης είτε μέσω διαδικασιών εξυγίανσης2. 
Εκκινώντας από την παραδοχή ότι η πτωχευτική διαδικασία συνιστά μια μορφή κα-
θολικής και συλλογικής εκτέλεσης3, προβάλλει ο ρόλος της υπάρχουσας – έστω και 
περιορισμένης – προσέγγισης της θεωρίας και νομολογίας, ως προς την τύχη των 
άυλων αγαθών στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ιδιαιτερότητες των δι-
καιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο συλλογικών διαδικασιών συνδέο-
νται άρρηκτα με ζητήματα της υπόστασης, των υποκειμένων τους, του ουσιαστικού 
τους περιεχομένου, της δυνατότητας διάθεσής τους. Ως διαδικασία με σκοπό την 
εξυγίανση, οικονομική αναδιάρθρωση και διάσωση της βιώσιμης επιχείρησης ή κλά-
δων αυτής, η πτωχευτική διαδικασία αποβάλλει τα στοιχεία που την κατατάσσουν 
αμιγώς σε μια συλλογική διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης4. Εφόσον η πτωχευτική 
διαδικασία δεν είναι απλώς ένα «δικονομικό άθροισμα επιμέρους ατομικών εκτελέ-
σεων»5, αλλά μια μορφή επιχειρηματικής διαχείρισης με βάση τους κανόνες της επι-
χειρηματικής κρίσης (business judgment rule), αναδεικνύονται θέματα ορθολογικής 
διαχείρισης και οικονομικής αξιοποίησης των άυλων αγαθών του οφειλέτη από τα 
όργανα της πτώχευσης. Υπό την οπτική της πτωχευτικής διαδικασίας σε κάθε περί-
πτωση (εκκαθάριση ή εξυγίανση) κοινό πεδίο διερεύνησης αποτελούν ζητήματα, 
όπως ο «εντοπισμός», η διατήρηση, η διαφύλαξη, η ενεργοποίηση και η οικονομική 
αποτίμηση των άυλων αγαθών του οφειλέτη. 

Το πτωχευτικό δίκαιο δεν αναφέρεται ρητά σε άυλα αγαθά6 ούτε περιλαμβάνει 
ειδικές ρυθμίσεις ως προς τη νομική τους μεταχείριση μέσα στις διαδικασίες αφε-
ρεγγυότητας, εθνικές και διασυνοριακές. Το ίδιο παρατηρείται και σε άλλες εθνικές 

2. Η παράλληλη δυνατότητα διατήρησης της επιχείρησης του οφειλέτη, εφόσον με αυ-
τόν τον τρόπο μπορεί να αυξηθεί η αξία της ενδέχεται να εξυπηρετήσει καλύτερα τον στόχο 
της μεγιστοποίησης της ικανοποίησης των πιστωτών. Κατά την οικονομική ανάλυση του 
δικαίου, σχτκ. Περάκης, ΠτΔ3, σ. 14 επ.

3. Διαδικασία συλλογικής και σύμμετρης ικανοποίησης των πιστωτών από την ρευστοποί-
ηση της περιουσίας της μη βιώσιμης επιχείρησης. Αντί πολλών άλλων, Χριστοδούλου, σ. 179.

4. Για την «αποδικονομικοποίηση» του πτωχευτικού δικαίου, Μιχαλόπουλος, ΕΕμπΔ 
2009, 729 επ., Περάκης, ΠτΔ3, σ. 43. Βλ. και Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, ΔΕΕ 2001, 368 επ.

5. Κατά τον Περάκη, ΠτΔ3 , σ. 41. 
6. Η διάταξη 136 Ν. 3588/2007 κάνει αναφορά σε «άυλα στοιχεία» ενόψει αποτίμησης 

του ενεργητικού στο πλαίσιο εκποίησης της επιχείρησης. Το άρθρο 160 παρ. 2 Ν. 4738/2020 
αναφέρεται σε «ειδικά περιουσιακά στοιχεία». 

4

5
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νομοθεσίες, με εξαίρεση μεμονωμένα παραδείγματα νομοθετικών παρεμβάσεων. Η 
διαμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου απηχεί την υλικοκεντρική αντίληψη της πτω-
χευτικής διαδικασίας, παρά το γεγονός ότι τα άυλα αγαθά που θα εντάσσονται στην 
περιουσία του οφειλέτη μπορεί να ενσωματώνουν σημαντική οικονομική αξία ή να 
αποτελούν τα μόνα περιουσιακά στοιχεία του, όπως θα συμβαίνει σε επιχειρήσεις 
ανάπτυξης ψηφιακής τεχνολογίας, διαχείρισης πλατφορμών διαμοιρασμού περιεχο-
μένου και άλλων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας ή σε επιχειρηματικά 
μοντέλα της συνεργατικής οικονομίας του διαμοιρασμού. 

Στις διαδικασίες του πτωχευτικού δικαίου τα αντικείμενα και οι έννομες σχέσεις 
που ανήκουν στην περιουσία του οφειλέτη (ή θα δύνανται να αποχωρισθούν από 
αυτήν) κρίνονται ως προς το κύρος και το περιεχόμενό τους με βάση εξωπτωχευτι-
κούς κανόνες7. Στην περίπτωση δικαιωμάτων σε άυλα αγαθά που ανήκουν στην πε-
ριουσία του οφειλέτη, η προσφυγή στους κανόνες του κοινού δικαίου ενεργοποιεί 
μια δέσμη ειδικών νόμων που διέπουν το εκάστοτε άυλο αγαθό. Στο σημείο αυτό οι 
κανόνες του πτωχευτικού δικαίου υπόκεινται στους κανόνες της διανοητικής ιδιο-
κτησίας. Η εκκίνηση μιας διαδικασίας αφερεγγυότητας δεν θίγει καταρχήν ζητήματα 
που αφορούν στη γένεση, τη διάρκεια προστασίας, το υποκείμενο και το περιεχόμε-
νο του δικαιώματος στο άυλο αγαθό (λ.χ. πρόσωπο του δημιουργού, δικαιούχου, 
συνδημιουργία, διάρκεια προστασίας, περιουσιακά δικαιώματα και εξαιρέσεις ή πε-
ριορισμοί, δυνατότητα μεταβίβασης, ύπαρξη προσωπικών ή ηθικών εκφάνσεων, 
τεκμήρια, εξαρτημένες δημιουργίες). Η διαμόρφωση των περιουσιακών σχέσεων 
εντός της πτωχευτικής διαδικασίας θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με την εν γένει 
διαμόρφωση των εννόμων σχέσεων στο πλαίσιο αξιοποίησης των δικαιωμάτων δια-
νοητικής ιδιοκτησίας. Η λειτουργία της πτωχευτικής διαδικασίας οφείλει να λαμβά-
νει υπόψη και να κατανοεί πλήρως τους κανόνες γέννησης, λειτουργίας, διακίνησης 
και προστασίας που διέπουν όλες τις κατηγορίες άυλων αγαθών. Εδώ το ουσιαστικό 
δίκαιο που διέπει τα κατ’ ιδίαν άυλα αγαθά συχνά είναι ασαφές, διάσπαρτο σε ποικί-
λα νομοθετήματα, παρά τα στοιχεία σύγκλισης.

Αναπόφευκτα η πτωχευτική διαδικασία θα επιδρά και στις συμβατικές σχέσεις 
του οφειλέτη με αρνητικές συνέπειες για τους αντισυμβαλλόμενούς του. Η διερεύ-
νηση της νομικής τύχης των συμβάσεων μέσα στην πτωχευτική διαδικασία αναδει-
κνύει τη σύγκρουση της αστικοδικαιικής ελευθερίας διαμόρφωσης του περιεχομέ-
νου της συμβατικής δέσμευσης από τα ενδιαφερόμενα μέρη με τους ειδικούς κανό-
νες και στόχους της πτωχευτικής διαδικασίας. Παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαιτε-
ρότητα των δικαιωμάτων σε άυλα αγαθά και το ασαφές περίγραμμα των συμβάσεων 
εκμετάλλευσής τους, ως αρρύθμιστων συμβατικών τύπων. Εξετάζοντας την τύχη 
των ανεκπλήρωτων ή υφιστάμενων συμβατικών σχέσεων με αντικείμενο δικαιώμα-
τα χρήσης/εκμετάλλευσης σε άυλα αγαθά μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον, η προ-
σπάθεια ανεύρεσης μιας ομοιόμορφης και ασφαλούς ερμηνευτικής λύσης έρχεται 

7. «Μη πτωχευτικό δίκαιο», κατά τον Περάκη, ΠτΔ3 , σ. 4 επ.

6

7
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αντιμέτωπη με ζητήματα αποτελεσματικής προστασίας τόσο των παρόχων αδειών 
εκμετάλλευσης (δικαιούχων) όσο και των ληπτών αδειών (αδειούχων), υπαγορεύο-
ντας την εξισορρόπηση των συμφερόντων που συγκρούονται, ενόψει μιας συνέχι-
σης ή αιφνίδιας διακοπής της συμβατικής σχέσης, με ότι αυτές συνεπάγονται για τα 
εμπλεκόμενα μέρη. Εδώ η απουσία ενότητας και σαφήνειας δεν επιτρέπει την προ-
σφυγή με ασφάλεια σε ένα «εξωπτωχευτικό» δίκαιο των συμβάσεων εκμετάλλευσης 
άυλων αγαθών.

Εάν δεχθούμε ότι διεθνώς η ανάπτυξη και διάχυση της άυλης οικονομίας, η προ-
ώθηση της καινοτομίας και της εμπορικής επικοινωνίας, η οικονομική στήριξη και η 
χρηματοδότηση επιχειρήσεων καλλιτεχνικής και τεχνολογικής δημιουργίας εξαρτά-
ται από ασφαλή, προβλέψιμα και περιεκτικά νομικά σχήματα προστασίας των άυ-
λων αγαθών και των συμβατικών σχέσεων που τα αφορούν8, οι δικαιοπολιτικές επι-
λογές εύρυθμης λειτουργίας τους θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην στόχευσή τους 
ένα σαφές νομικό πλαίσιο προστασίας των άυλων αγαθών και των συμβάσεων που 
τα αφορούν, ιδιαίτερα στο περιβάλλον των πτωχευτικών διαδικασιών.

8. Επί παραδείγματι, η σύσταση εμπραγμάτων εξασφαλίσεων σε άυλα αγαθά εκτός από 
μέσο χρηματοδότησης μιας επιχείρησης μπορεί να αποτελέσει ικανό μέσο διαφύλαξης της 
υπόστασης και της οικονομικής αξίας τους σε περίπτωση πτώχευσης, σχτκ. Menell P., σ. 733 
επ. Βλ. και Uncitral, IP Supp., αρ. 63 επ.

8
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Μέρος Α’ / Τμήμα Α’: Δικαιώματα σε άυλα αγαθά ως στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Δικαιώματα σε άυλα αγαθά ως στοιχεία  
της πτωχευτικής περιουσίας

Α.  Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα σε άυλα 
αγαθά 

Ι. Εννοιολογική προσέγγιση
Η ορολογία που χρησιμοποιείται στα διεθνή νομικά κείμενα για να περιγράψει τα 

προστατευόμενα αντικείμενα της διανοίας δεν συμβάλλει στην αποσαφήνιση της 
έννοιας και στη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου προστασίας. Ενδεικτική της σύγ-
χυσης που δημιουργεί η κατά καιρούς χρησιμοποιούμενη ορολογία9 είναι η διασα-
φητική ρύθμιση του άρθρου 8 στοιχ. 18 του Ν. 2557/199710: ο διεθνής όρος «propriété 
intellectuelle, intellectual property» αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα με τον όρο 
«διανοητική ιδιοκτησία» και περιλαμβάνει, τόσο την πνευματική ιδιοκτησία (pro-
priété littéraire et artistique ή droit d` auteur, copyright) και τα συγγενικά δικαιώ-
ματα, όσο και τη βιομηχανική ιδιοκτησία (propriété industrielle, industrial property), 
όπως εφευρέσεις και σήματα.

Η Συμφωνία TRIPS11 (Μέρος Ι άρθρο 1 παρ. 2) εντάσσει στην έννοια της διανοητικής 
ιδιοκτησίας (intellectual property) τα πνευματικά δικαιώματα (δικαιώματα δημιουρ-
γού) και τα συγγενικά δικαιώματα (Μέρος ΙΙ, Τμήμα 1, άρθρα 9-14), τα εμπορικά σήματα 
(Μέρος ΙΙ, Τμήμα 2, άρθρα 15-21), τις γεωγραφικές ενδείξεις (Μέρος ΙΙ, Τμήμα 3, άρθρα 
22-24), τα βιομηχανικά σχέδια (Μέρος ΙΙ, Τμήμα 4, άρθρα 25-26), τα διπλώματα ευρεσι-

9. Καλλινίκου, ΠνΙδ3, σ. 19.
10. Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης», ΦΕΚ Α 271/24-12-

1997.
11. Στη συμφωνία που προέκυψε το 1993 μετά τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις στο 

πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης της GATT για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου 
(WTO), για πρώτη φορά υπεγράφη ειδική συμφωνία που αφορά στην εμπορική διάστα-
ση της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας (Συμφωνία TRIPS). Η Συμφωνία TRIPS κυ-
ρώθηκε με το Ν. 2290/1995 (ΦΕΚ Α 28) και αποδόθηκε ως «Συμφωνία για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου» ο αγγλικός όρος “Agreement on Trade 
Related Aspects of Intellectual Property Rights”. 

9

10
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τεχνίας (Μέρος ΙΙ, Τμήμα 5, άρθρα 27-34), τις τοπογραφικές διατάξεις (Μέρος ΙΙ, Τμήμα 
6, άρθρα 35-38), και τις μη αποκαλυφθείσες πληροφορίες (Μέρος ΙΙ, Τμήμα 7, άρθρο 39). 
Η Διεθνής Σύμβαση, με την οποία ιδρύθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας (WIPO)12, υιοθετώντας τον όρο «Ιδιοκτησία έργων διανοίας»13, διαμόρφω-
σε ένα θεσμικό πλαίσιο κοινής διαχείρισης άυλων αγαθών υπό την αιγίδα του νεοιδρυ-
όμενου Οργανισμού, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε μια ενιαία ρύθμιση του ουσιαστι-
κού μέρους εκάστου αυτών, τα οποία εξακολουθούν να είναι διάσπαρτα σε ποικίλες 
διεθνείς συμβάσεις. Ο όρος «διανοητική ιδιοκτησία» απαντάται και στο άρθρο 17 παρ. 
2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζοντας ότι η διανο-
ητική ιδιοκτησία προστατεύεται («Intellectual property shall be protected»). 

Το άρθρο 36 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 30 της ΣΕΚ) εισάγοντας εξαίρεση στον κανόνα 
της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων επιτρέπει απαγορεύσεις ή περιορι-
σμούς στις εισαγωγές, εξαγωγές ή διαμετακομίσεις που δικαιολογούνται, μεταξύ 
άλλων, «… από λόγους προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας…», 
ενώ το ΔΕΕ έχει διαμορφώσει έναν πυρήνα προστατευτέων άυλων αγαθών που 
εμπίπτουν στην άνω έννοια14. Την εννοιολογική ασάφεια αναγνωρίζει και ο κοινοτι-
κός νομοθέτης στην Οδηγία 2004/48/ΕK15 (άρθρο 1 εδάφ. 2) διευκρινίζοντας ότι για 
τους σκοπούς της οδηγίας, ο όρος «δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας» εμπερι-
έχει τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας16. Με τη Δήλωση 2005/295/ΕΚ της 

12. Η «Σύμβαση περί Συστάσεως Παγκοσμίου Οργανώσεως Προστασίας της Ιδιοκτησίας 
επί των έργων της διανοίας», η οποία υπογράφηκε στη Στοκχόλμη την 14.7.1967, τέθηκε σε 
ισχύ την 26.4.1970 και κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 100/1975.

13. Η ΔΣ της WIPO με έναν ανοικτό ορισμό (Άρθρο 2 στοιχ. VIII) ορίζει ως «ιδιοκτησία 
έργων διανοίας», τα δικαιώματα σχετικά με: τα φιλολογικά, καλλιτεχνικά και επιστημονικά 
έργα, τις ερμηνείες ερμηνευτών καλλιτεχνών και τις εκτελέσεις εκτελεστών καλλιτεχνών, 
τους φωνογράφους και τις ραδιοφωνικές εκπομπές, τις εφευρέσεις σε όλους τους τομείς 
της ανθρώπινη δραστηριότητος, τις επιστημονικές ανακαλύψεις, τα βιομηχανικά σχέδια και 
πρότυπα, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα που χρησιμοποιούνται για την πώληση ή διαφή-
μιση υπηρεσιών και τα βιομηχανικά σήματα, ως και τα εμπορικά ονόματα και τις εμπορικές 
επωνυμίες, την προστασία κατά του παρανόμου ανταγωνισμού, καθώς και όλα τα λοιπά 
δικαιώματα που απορρέουν από τη δραστηριότητα της διανοίας στο βιομηχανικό, επιστη-
μονικό, φιλολογικό και καλλιτεχνικό τομέα.

14. Πρόκειται για τα δικαιώματα σε διακριτικά γνωρίσματα (σήματα, επωνυμίες, ονομα-
σίες προέλευσης), σε τεχνικές δημιουργίες (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διπλώματα σε φυτι-
κές ποικιλίες, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα), τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησί-
ας και τα συγγενικά δικαιώματα. Βλ. και Αντωνόπουλο, ΒιομΙδ2, σ. 119.

15. Οδηγία 2004/48/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης 
Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΕΕΕ L 
157 της 30.4.2004).

16. Κατά την Αιτιολογική Έκθεση στην Οδηγία 2004/84/ΕΚ, σκέψη 13: «Είναι σκόπιμο να 
ορισθεί το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο, ούτως 
ώστε να συμπεριλάβει το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που καλύπτο-

11
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13/04/200517, η Ε.Επιτροπή έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις ως προς τον χρησιμο-
ποιούμενο όρο «δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας» στην άνω Οδηγία18. Ήδη το 
άρθρο 118 παρ. 1 της ΣΛΕΕ προβλέπει αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου αποφασίζοντας κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, να θε-
σπίζουν μέτρα για τη δημιουργία ευρωπαϊκών τίτλων, ώστε να εξασφαλισθεί ενιαία 
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο εσωτερικό της Ένωσης, 
και για τη δημιουργία κεντρικών καθεστώτων έγκρισης, συντονισμού και ελέγχου 
στο επίπεδο της Ένωσης. Αν και αναφέρεται σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
η διατύπωση της διάταξης περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της στα απόλυτα και απο-
κλειστικά δικαιώματα του τυπικού συστήματος προστασίας19. 

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές 
(«Ρώμη II»), στην Αιτιολογική Έκθεση (σκέψη 26) ως προς το άρθρο 8 παρ. 1 (εφαρ-
μοστέο δίκαιο στην εξωσυμβατική ενοχή που απορρέει από προσβολή δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας) ορίζει: ο όρος «δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας» θα 
πρέπει να ερμηνεύεται, παραδείγματος χάριν, ως το δικαίωμα του δημιουργού, τα 
συγγενικά δικαιώματα, το sui generis δικαίωμα για την προστασία των βάσεων δε-
δομένων καθώς και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας20.

νται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις και/ή από την εθνική νομοθεσία του συγκεκρι-
μένου κράτους μέλους. Ωστόσο, η εν λόγω απαίτηση δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των 
κρατών μελών που το επιθυμούν να επεκτείνουν, για εσωτερικούς σκοπούς, την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας σε πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, συμπεριλαμβα-
νομένων των παρασιτικών αντιγράφων, ή σε παρόμοιες δραστηριότητες.».

17. Δήλωση της Επιτροπής 2005/295/ΕΚ σχετικά με το άρθρο 2 της οδηγίας 2004/48/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή των δικαιωμά-
των διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΕΕΕ L 94/37 της 13.4.2005).

18. «Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας ορίζεται ότι η Οδηγία εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε προσβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας όπως προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία ή 
και την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους. Η Επιτροπή θεωρεί ότι στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας εμπίπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιώματα διανοητικής ιδιο-
κτησίας: δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά (προς την πνευματική ιδιοκτησία) 
δικαιώματα, δικαίωμα ειδικής φύσεως του κατασκευαστή βάσης δεδομένων, δικαιώματα 
του δημιουργού τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών, δικαιώματα κατόχων εμπορικών ση-
μάτων, δικαιώματα επί σχεδίων και υποδειγμάτων, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, συμπεριλαμ-
βανομένων των δικαιωμάτων που απορρέουν από συμπληρωματικά πιστοποιητικά προ-
στασίας, γεωγραφικές ενδείξεις, δικαιώματα επί υποδειγμάτων χρησιμότητας, δικαιώματα 
επί φυτικών ποικιλιών, εμπορικές επωνυμίες, εφόσον προστατεύονται ως αποκλειστικά δι-
καιώματα κυριότητας δυνάμει του οικείου εθνικού δικαίου.»

19. Βλ. Δεσποτίδου, ΕπισκΕΔ 2014, 21 επ.
20. Ομοίως ο Κανονισμός 316/2014 της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την 
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Παράλληλα προς την κλασική διάκριση μεταξύ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιο-
κτησίας21, αναδεικνύεται η ενιαία θεώρηση όλων των εκφάνσεων της άυλης δημιουργι-
κότητας και δραστηριότητας, αναφερόμενη ως «δίκαιο των άυλων αγαθών» ή «δίκαιο 
της διανοητικής ιδιοκτησίας»22, η οποία απηχεί την τάση για ενιαία νομική μεταχείριση 
των ζητημάτων που γεννά η αξιοποίηση και προστασία των άυλων αγαθών. Αν και η 
χρήση του όρου «ιδιοκτησία» παραπέμπει σε απόλυτα – εξουσιαστικά δικαιώματα, 
παρόμοια με εκείνα της εμπράγματης ιδιοκτησίας23, η έννοια διανοητική ιδιοκτησία ως 
έννοια γένους24, καλύπτει ένα πλήθος αντικειμένων με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
του άυλου αγαθού και με δυναμικά στοιχεία, λόγω της συνεχούς προσθήκης νέων.

Η αντίληψη της έννοιας «άυλα αγαθά» ως μιας ευρύτερης συστηματικά νομικής 
κατηγορίας, εκείνης των «προϊόντων της διανοίας»25, αναφέρεται σε αντικείμενα, τα 
οποία δεν υπόκεινται σε φυσική εξουσίαση όπως τα πράγματα κατά την ΑΚ 94726, και 

εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας (ΕΕΕΕ 28/3/2014, L 93/17), 
στο άρθρο 1 παρ. 1 στοιχ. η΄ ορίζει ότι τα «δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας» περιλαμβά-
νουν τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και ιδίως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα 
εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα.

21. Η ανάγκη διάκρισης τονίζεται από θεωρητικούς κυρίως της πνευματικής ιδιοκτησίας, 
οι οποίοι θεωρούν ότι εντάσσοντάς την κάτω από τον ουδέτερο όρο «διανοητική ιδιοκτη-
σία» κινδυνεύουν να παραγνωρισθούν τα ιδιαίτερα στοιχεία της, όπως ο προσωπικός δε-
σμός του δημιουργού με το πνευματικό του έργο. Το στοιχείο το προσωπικού δεσμού ωστό-
σο ενυπάρχει και στην προστασία της εφεύρεσης, ενώ πλέον υπό τη σύγχρονη αντίληψή του 
και το ίδιο το δικαίωμα στη προσωπικότητα έχει περιουσιακές εκφάνσεις, ενδεικτικά Ohly, 
JZ 2003, σ. 545, 549 επ.

22. Ρόκας, ΒιομΙδ3, σ.10. Έτσι και ΠΠρΑθ 1001/2015, Αρμ 2017, 965 με παρατηρήσεις Χα-
τζημιχαήλ.

23. Κοινό στοιχείο με την ιδιοκτησία έχουν κυρίως τον αποκλειστικό χαρακτήρα με τον 
οποίο απονέμονται στο φορέα τους, από τον οποίο απορρέουν αρνητικές (δικαιώματα άμυ-
νας) και θετικές εκφάνσεις (δικαιώματα διάθεσης και χρήσης), Ohly, JZ 2003, σ. 545, 547. 
Αντωνόπουλος, ΒιομΙδ2, σ. 3. Ρόκας, ΒιομΙδ3, σ. 11. Και η συνταγματική έννοια της ιδιοκτησίας 
(άρθρο 17 Σ) δεν περιορίζεται στα υλικά αγαθά, πράγματα της 947 ΑΚ, αλλά περιλαμβάνει 
κάθε δικαίωμα περιουσιακής φύσης, ενοχικά δικαιώματα, αξιώσεις και άυλα αγαθά. Τα δι-
καιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ρητά προστατεύονται (άρθρο 17 παρ. 2 «Intellectual 
property shall be protected») και από το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Παρόμοια με την ιδιοκτησία σε πράγματα, η προστασία δικαιωμάτων δια-
νοητικής ιδιοκτησίας γνωρίζει περιορισμούς χάριν προαγωγής συμφερόντων της ολότητας, 
σχτκ. Ohly, JZ 2003, σ. 545, 549.

24. Κατά τον Κουμάντο, ΕλλΔνη 1994, 1468 νέα ειδικά αντικείμενα προστίθενται στο γένος 
της διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς η πληροφορία, η γνώση και η ανθρώπινη δημιουργία 
βρίσκονται στο επίκεντρο της μεταβιομηχανικής κοινωνίας.

25. Κουμάντος, ΕλλΔνη 1994, 1464. Αργυριάδης, σ. 24 επ. 116.
26. Αντωνόπουλος, ΒιομΙδ2, σ. 134. Αργυριάδης, σ. 21, 24, 114. Μαρίνος, Ευρεσιτεχνία, αρ. 

1.35, σ. 15 επ. Ο ίδιος, σε Γενέθλιον Απ. Γεωργιάδη, τ. 2, 1575 επ.

13

14
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τείνει σε μια ενιαία προσέγγισή τους27. Ωστόσο η απουσία ενιαίας νομικής ρύθμισης 
για τα προϊόντα της διάνοιας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο δίνει αρχικά την εντύπω-
ση μιας συνύπαρξης ετερογενών αντικειμένων, χωρίς κοινό σημείο αναφοράς, συ-
στηματικό και τελολογικό28. Ο κατακερματισμός και η αυτοτέλεια της ρύθμισης ανά 
κατηγορία άυλου αγαθού οδηγεί σε διαφοροποιήσεις, οι οποίες δυσχεραίνουν την 
προσπάθεια διαμόρφωσης ενός ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου των άυλων αγαθών. 

Η θεωρητική συζήτηση για τη σκοπιμότητα διαμόρφωσης ενός γενικού μέρους 
του δικαίου των άυλων αγαθών29, αιτιολογείται από την ύπαρξη μιας πληθώρας ειδι-
κών όρων και αποκλίσεων στο δίκαιο εκάστου άυλου αγαθού χωρίς αντικειμενικό 
λόγο, γεγονός που επιτείνει την δυσχέρεια ενιαίας συνθετικής προσέγγισης30. Ασά-
φεια υπάρχει ως προς τη φύση της σύμβασης εκμετάλλευσης άυλου αγαθού, την 
έκταση και το περιεχόμενο των παραχωρούμενων αδειών, τη φύση των περιουσια-
κών δικαιωμάτων (εξουσιών) που μεταβιβάζονται, την αλληλεπίδραση των εξουσιών 
δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου μεταξύ τους και προς τρίτους31. Εντούτοις μια προ-
σπάθεια συνθετικής προσέγγισης κρίνεται σκόπιμη, ενόψει διερεύνησης της νομικής 
τύχης των άυλων αγαθών, ως περιουσιακών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της συλλογι-
κής διαδικασίας της πτώχευσης.

ΙΙ. Συνθετική προσέγγιση
Παρά τις διαφοροποιήσεις των άυλων αγαθών, ως προς το περιεχόμενο και το 

αντικείμενο προστασίας, τον τρόπο κτήσης του δικαιώματος, τον απόλυτο ή μη χα-
ρακτήρα των απονεμόμενων δικαιωμάτων, τη χρονική διάρκεια και τα μέσα προστα-
σίας, συντρέχει ενότητα ως προς την αναγνώριση αυτοτελούς έννομης προστασίας, 
η οποία αποδίδεται σε ποικίλες εκφάνσεις της δημιουργικότητας και της δραστηριό-
τητας του προσώπου32, εφόσον εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό και συγκεντρώ-

27. Αν και θεωρεί σωστότερη τη συστηματική διαφοροποίηση της βιομηχανικής από 
την πνευματική ιδιοκτησία, ο Λιακόπουλος κρίνει ότι η ενιαία επιστημονικά διαπραγμάτευ-
σή τους είτε ως διανοητική ιδιοκτησία είτε ως δίκαιο των άυλων αγαθών δεν προσκρούει 
σε μεθοδολογικές αντιρρήσεις, Λιακόπουλος Νομική Επιθεώρηση Ι΄ τ. 21, σ. 5, 7 και ο ίδιος 
ΒιομΙδ5, σ. 19.

28. Αναλυτικά, Λιακόπουλος, ΒιομΙΔ5, 8 επ., 10. Για τα στοιχεία ενότητας των επιμέρους 
αντικειμένων, Αργυριάδης, σ. 21 επ.

29. Αν και δεν υφίσταται ένα γενικό δίκαιο άυλων αγαθών, υπάρχουν κοινά χαρακτη-
ριστικά ως προς την προστασία τους, Αντωνόπουλος, ΒιομΙδ2, σ. 145. Ρόκας, ΒιομΙδ3, σ. 11. 
Προς μια ενιαία ρύθμιση στο δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων, Τέλλης, ΕπισκΕΔ 2011, 
881. Από την ξένη βιβλιογραφία προς ένα «γενικό μέρος της διανοητικής ιδιοκτησίας», αντί 
άλλων, Ohly, JZ 2003, σ. 545 επ. με παραπομπές.

30. Ahrens, GRUR 2006, 617, 623. McGuire/Zumbusch/Joachim, GRUR Int 2006, 682 επ. 
Ohly, JZ 2003, 545 επ.

31. Ahrens, GRUR 2006, 617, 623.
32. Ο Κουμάντος, ΕλλΔνη 1994, 1464, 1466, υιοθετεί την έννοια «διανοητική ιδιοκτησία» 
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