
e-Περιοδικό Επιζηήμης & Τεχνολογίας                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

 

http://e-jst.teiath.gr                                                                                                                                   35                                                 

 

Γίθαην ηεο Μόδαο κε έκθαζε ζηα γπαιηά  

Αληώληνο Μαληάηεο 

Αθαδεκατθφο Υπφηξνθνο Τνκέα Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο Τκήκαηνο Βηνταηξηθψλ 

Δπηζηεκψλ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, Γηθεγφξνο, amaniatis@uniwa.gr 

 

 

Πεξίιεςε 

Τν Γίθαην ηεο Μφδαο βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξε ζρέζε κε ην Γίθαην Πεξηβάιινληνο θαη 

ην Γίθαην Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Τα καλεθέλ δελ είλαη εμνπιηζκέλα κε ζπγγεληθά 

δηθαηψκαηα ζε ζρέζε κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ ζρεδηαζηψλ σο δεκηνπξγψλ. 

Τα είδε ηεο κφδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γπαιηψλ, θαιχπηνληαη απφ ην 

Γίθαην Σεκάησλ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηξνρηά εθζπγρξνληζκνχ, ηδίσο ζηελ ειιεληθή 

έλλνκε ηάμε. Τν Δκπνξηθφ Γίθαην έρεη επξχηεξε ζεκαζία γηα ηα έξγα ηεο κφδαο, γηα 

παξάδεηγκα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ελδείμεσλ θαηαζθεπήο ησλ 

πξντφλησλ. Δκβιεκαηηθή πεξίπησζε απνηειεί ε αληηδηθία κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο 

Selima, ε νπνία άζθεζε αγσγή ην 2017 ελψπηνλ νκνζπνλδηαθνχ δηθαζηεξίνπ ζην 

Μαλράηαλ, θαη ηεο Kering. Η ελάγνπζα ηζρπξίδεηαη φηη ε αληίδηθνο   παξαπιαλεηηθά 

παξηζηάλεη φηη ηα επίδηθα γπαιηά, νξάζεσο ή ειίνπ, είλαη «Καηαζθεπαζκέλα ζηελ 

Ιηαιία», ελψ φια ηα κέξε ηνπο θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Κίλα θαη (ζηελ θαιχηεξε ησλ 

πεξηπηψζεσλ)  απνζηέιινληαη ζηελ Ιηαιία γηα ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε θαη 

ζπζθεπαζία, θαη κεηά εμάγνληαη.      

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γπαιηά, Γίθαην ηεο Μφδαο, Γίθαην Πεξηβάιινληνο, εκπνξηθά 

ζήκαηα, έλδεημε θαηαζθεπήο πξντφληνο (Καηαζθεπαζκέλν ζηελ Ιηαιία)  

   

Δηζαγσγή: Μόδα θαη δίθαην   

   Η κφδα έρεη απνξξεχζεη απφ έλα ζχλνιν απφ επηκέξνπο θαηλφκελα πνπ ζεκάδεςαλ 

ην  κέζνλ ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα
1
. Απηφ  ηζρχεη  θαη   γηα ηε  ζρεηηθή   έθθξαζε «  

ηνπ ηειεπηαίνπ ζπξκνχ »,  παξά ην  γεγνλφο  φηη απηή εηζήρζε  ζηελ Διιάδα πξηλ ηελ 

έλαξμε  ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ, κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη.   

   Τν Γίθαην ηεο Μφδαο βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηνλ θιάδν ηνπ Γηθαίνπ 

Πεξηβάιινληνο αιιά θαη κε άιινπο θιάδνπο, φπσο κεηαμχ άιισλ ην Γίθαην 

Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο.  

  Σηελ παξνχζα κειέηε ζα εμεηαζηνχλ δηάθνξα εηδηθά ζέκαηα απηνχ ηνπ λενπαγνχο 

θιάδνπ, κε έκθαζε ζην δήηεκα ησλ νπηηθψλ εηδψλ.   

 

Α. Γίθαην Πεξηβάιινληνο θαη κόδα κε έκθαζε ζην δήηεκα ηνπ εκπνξίνπ γνύλαο  

   Τν Γίθαην Πεξηβάιινληνο αλαδχζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, κε βάζε ηε 

Σπλδηάζθεςε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Αλζξψπηλν Πεξηβάιινλ, ε νπνία έγηλε 

ζηε Σηνθρφικε ηνλ Ινχλην 1972
2
. Δθείλν ην έηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην 

ελαξθηήξην ζεκείν ηεο ηξίηεο γελεάο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ε νπνία έιεμε ην 

1992, κε ηελ εκθάληζε δηθαησκάησλ ηεο ηέηαξηεο γελεάο, φπσο ην δηθαίσκα ζηε 

ζπγθξάηεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

                                                 
 
1
 A. Bertrand, La mode et la loi, CEDAT, 1998, p. 10.   

2
 A. Maniatis, An Environmental Approach to Fashion Law, IJCMS, Vol. 5, Issue 09(A), p. 1085. 
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    Σχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ελζσκάησζεο, ε νπνία απνηειεί κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο αξρέο ηνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ  Πεξηβάιινληνο, νη πνιηηηθέο ηεο 

ΔΔ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ε βηνκεραλία θαη ην εκπφξην, πξέπεη λα 

είλαη θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ ππφθεηηαη 

ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ)  1907/2006, γηα ηελ θαηαρψξηζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ 

αδεηνδφηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ. Απηφ ηo λνκνζέηεκα, ην 

νπνίν επηζήκσο εκπεξηέρεη ζηνλ ηίηιν ηνπ ην αθξσλχκην ζηα αγγιηθά REACH 

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), κε ην νπνίν 

είλαη γλσζηφ, είλαη ζρεηηθφ κεηαμχ άιισλ κε ηελ αγνξά ησλ ξνχρσλ, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο. Τν 2000, έξεπλα πνπ δηεμήρζε 

ζηηο ΗΠΑ απνθάιπςε φηη 84.000.000 ιίβξεο απφ θαξθηλνγφλεο ηνμηθέο ρεκηθέο 

νπζίεο ηνπνζεηνχληαη ζην βακβάθη, ην νπνίν απνηειεί πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή 

ξνχρσλ.    

   Η Πφιε ηεο Νέαο Υφξθεο ην Μάξηην 2019 εμέηαδε ην ελδερφκελν λα απαγνξεπζεί 

ζηαδηαθά κέρξη ην 2021, ε πψιεζε γνχλαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε Νέα Υφξθε, έδξα 

ηεο κεγαιχηεξεο αγνξάο γνχλαο ζηηο ΗΠΑ, ζα αθνινπζνχζε ην παξάδεηγκα ηνπ Λνο 

Άληδειεο θαη ηνπ Σαλ Φξαλζίζθν, πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη λφκνπο πνπ έρνπλ 

απνθιείζεη ηελ πψιεζε ησλ παιηψλ βηδφλ θαη ησλ ζαθαθηψλ απφ θνγηφη. Σεκαληηθνί 

ζρεδηαζηέο έρνπλ εγθαηαιείςεη ηε γνχλα σο ζχκβνιν ηεο κφδαο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

δηεζλέο θίλεκα ην νπνίν θεξδίδεη έδαθνο θαζψο θαηαλαισηέο, επηρεηξήζεηο θαη έζλε 

αλαγλσξίδνπλ φηη ε ςεχηηθε γνχλα είλαη θαιχηεξε γηα ην πεξηβάιινλ θαη απνηξέπεη 

γηα ηα δψα κία άζιηα δσή θαη έλαλ αηκαηεξφ, επψδπλν ζάλαην. Τν χθαζκα απηφ, 

ζρεδηαζκέλν λα έρεη ηελ εκθάληζε θαη ηε δεζηαζηά ηεο δσηθήο γνχλαο, είλαη 

εμνπιηζκέλν κε απμαλφκελε δεκνηηθφηεηα  ράξε ζηελ πξναγσγή ηνπ απφ νξγαλψζεηο 

γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ θαη γηα ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ.  

  Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ηα δηθαηψκαηα ηα ζρεηηθά κε ηνλ θφζκν ησλ δψσλ 

απνηεινχλ ηππηθφ παξάδεηγκα ηεο πξναλαθεξζείζαο, ηξέρνπζαο θαηεγνξίαο ηεο 

ηέηαξηεο γελεάο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Η βηνκεραλία ηεο κφδαο θάλεη 

εθηεηακέλε ρξήζε δσηθνχ ζψκαηνο, ιφγνπ ράξε ην πιαίζην γπαιηψλ ειίνπ απφ 

θπζηθά πιηθά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πιηθφ απφ θέξαηα δψσλ
3
. 

  Όζνλ αθνξά ηα εζληθά κέηξα απαγφξεπζεο ηνπ εκπνξίνπ γνχλαο, ην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην ππήξμε ε πξψηε ρψξα πνπ απαγφξεπζε ηελ παξαγσγή γνχλαο, ην 2000, 

εμαηηίαο ηνπ θηλήκαηνο θαηά ηεο  πξαθηηθήο ηεο εθηξνθήο θαη ζαλάησζεο δψσλ γηα 

ηε γνχλα ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε απαγφξεπζε ήηαλ αξρηθά ζε ηζρχ κφλνλ ζηελ 

Αγγιία θαη ζηελ Οπαιία αιιά ε Σθσηία θαη ε Βφξεηνο Ιξιαλδία πξνζρψξεζαλ ζε 

απηήλ ην 2002.  

  Ωζηφζν, θξηηηθή έρεη πξφζθαηα αζθεζεί ελαληίνλ ησλ ππνθαηάζηαησλ πνπ 

ζπλίζηαληαη ζηελ ςεχηηθε γνχλα, δεδνκέλνπ φηη απηή απνηειείηαη απφ πιαζηηθφ, ην 

νπνίν είλαη εμαηξεηηθά επηβιαβέο γηα ηελ άγξηα παλίδα παγθνζκίσο. Τν πιαζηηθφ έρεη 

εληνπηζηεί ζην 60% απφ ηα ζαιαζζνπνχιηα θαη ζην 100% ησλ ζαιάζζησλ ρεισλψλ, 

είδε ηα νπνία λνκίδνπλ φηη πξφθεηηαη γηα θαγεηφ. Δμάιινπ, κπνξεί λα αληέμεη γηα 

εθαηνληάδεο ρξφληα ρσξίο λα δηαιπζεί, αθφκε θαη αλ θέξεη ηελ εηηθέηα 

«βηνδηαζπψκελν».           

 

Β. Γίθαην Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Χάξηεο δέζκεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο κόδαο 

   Τν Γίθαην ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο μεθίλεζε σο κία ζεκαηηθή πεξηνρή ηνπ Γηθαίνπ 

Πεξηβάιινληνο. Ωζηφζν, εθηηκάηαη φηη απφ ην Γεθέκβξην 2015, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

                                                 
3
 Ανώνυμοσ, Μάρκα γυαλιά ηλίου, Dress techinfus.com,  https://dress-el.techinfus.com/solnechnye-

ochki/brendovye/. 

https://dress-el.techinfus.com/solnechnye-ochki/brendovye/
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ζρεηηθνχ Σπκθψλνπ ησλ Παξηζίσλ, έρεη θζάζεη ζε έλα επίπεδν σξίκαλζεο έηζη ψζηε 

λα πξνζεγγίδεηαη σο έλαο απηνηειήο θιάδνο ηνπ δηθαίνπ, ν νπνίνο  εκθαλίδεη κία  

ζεκαληηθή δπλακηθή ζε  δηεζλέο επίπεδν. 

  Τν Σχκθσλν απηφ ζέηεη δηάθνξνπο ζηφρνπο γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ δξακαηηθνχ 

θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ο βαζηθφο ζηφρνο ζπλίζηαηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο αχμεζεο ηεο θαηά κέζν φξν ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε ζην 1,5 βαζκνχ Κειζίνπ 

πάλσ απφ ηα επίπεδα ηεο πξνβηνκεραληθήο πεξηφδνπ.   

  Παξάιιεια κε ην γεληθφ θίλεκα, ηνπ Γεκνζίνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, γηα ην κεηξηαζκφ 

ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, εθηπιίζζεηαη ηα ηειεπηαία έηε θαη έλα 

ζπζρεηηζκέλν κε απηφ, ηδηαίηεξν θίλεκα ζηνλ ηνκέα ηεο κφδαο. Ο ράξηεο δέζκεπζεο 

ηνπ 2016 « Φάξηεο ηεο Μφδαο γηα ην Πεξηβάιινλ » απνηειεί έλα ηδησηηθφ, κε λνκηθά 

δεζκεπηηθφ, θείκελν, ηελ ηδέα ηνπ νπνίνπ ζπλέιαβε ε νξγάλσζε «Universal Love». 

Τν θείκελν πηνζεηήζεθε κε ηελ επθαηξία ηεο Σπλδηάζθεςεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ 

COP22, ε νπνία άιισζηε έγηλε ζην Μαξαθέο, κία πφιε πνπ πιήηηεηαη απφ ην 

θαηλφκελν ηεο ππεξβνιηθήο εηζξνήο ηνπξηζηψλ. Πεξηιακβάλεη 8 ζεκεία, κε πξψην  ην 

εμήο: 

«Σπιιάβεηε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ηα ελδύκαηα θαηά ηέηνηνλ ηξόπν πνπ λα 

δηαξθέζνπλ θαη λα αλαγελλεζνύλ».   

  Γίλεηαη επνκέλσο έκθαζε ζηελ αεηθνξία, σο ζεκειηψδε αξρή ηνπ Γηθαίνπ 

Πεξηβάιινληνο, θαη  ζηελ νηθνινγηθή ηεο εθαξκνγή ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ 

αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ. Απηφο ν θαλφλαο είλαη ζεκαληηθφο ηδηαίηεξα ιφγσ ησλ 

εγγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνκέα ηεο κφδαο, ηεο νπνίαο ηα πξντφληα είλαη 

εθήκεξα θαη επνκέλσο πξννξηζκέλα λα έρνπλ έλα βξαρχ θχθιν δσήο. 

  Δμάιινπ, ην Γεθέκβξην 2018, ζην Καηνβίηζε, ζηελ COP24, πηνζεηήζεθε ν Φάξηεο 

ηεο Βηνκεραλίαο ηεο Μφδαο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή, ν νπνίνο αληαπνθξίλεηαη ζην 

πεξηερφκελν ηνπ Σπκθψλνπ ησλ Παξηζίσλ.  

   Σηηο 23 Απγνχζηνπ 2019 32 κεγάιεο επηρεηξήζεηο κφδαο αλαθνίλσζαλ φηη 

ππέγξαςαλ ζχκθσλν πνπ ζα παξνπζίαδαλ ζηε ζχλνδν θνξπθήο ηεο G7 ηεο ίδηαο 

εβδνκάδαο,  γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
4
.  Απηή ε 

«ζπλζήθε γηα ηε κφδα» πξνέθπςε χζηεξα απφ πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο, ν νπνίνο ηξείο κήλεο λσξίηεξα, δήηεζε απφ ην Φξαλζνπά – 

Αλξί Πηλφ, πνπ δηεπζχλεη ηνλ φκηιν Kering (πνπ πεξηιακβάλεη ηηο επηρεηξήζεηο Gucci, 

Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Brioni, Balenciaga), λα θηλεηνπνηήζεη ηε 

βηνκεραλία ηεο κφδαο (θισζηνυθαληνπξγηθά είδε θαη πξντφληα πνιπηειείαο). 

Ωζηφζν, ε κεηεγθαηάζηαζε ηεο παξαγσγήο ησλ ελδπκάησλ πην θνληά ζηνπο 

θαηαλαισηέο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλζήθεο απηήο, νχηε 

ακθηζβεηείηαη ην θαηλφκελν ηεο «γξήγνξεο κφδαο» (fast fashion) θαη ν 

πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θνιεμηφλ, ν νπνίνο σζηφζν επηθξίλεηαη γηα ηηο ζπλέπεηεο ζην 

πεξηβάιινλ.  

 

Γ. Ννκηθό θαζεζηώο ησλ καλεθέλ   

  Η ηζηνξία κε ηα καλεθέλ μεθηλάεη, ζε απψηαηε αλαγσγή, ην δέθαην φγδνν αηψλα, 

ζηε Γαιιία
5
. Τφηε κία ζρεδηάζηξηα θαπέισλ, ε Rose Bertin, έθαλε ρξήζε γπλαηθψλ, 

                                                 
4
Ανώνυμοσ, Μιςή ευθφνη από τη βιομηχανία τησ μόδασ για το περιβάλλον, 23.08.2019, Athens Voice,  

https://www.athensvoice.gr/environment/573123_misi-eythyni-apo-ti-viomihania-tis-modas-gia-
perivallon. 
5
 Α. Μανιάτησ, Ειςαγωγή ςτο Δίκαιο τησ Μόδασ Μζροσ Α’, Δικηγορική Επικαιρότητα Οκτώβριοσ – 

Νοέμβριοσ – Δεκέμβριοσ 2019, ςς. 20-21. 

https://www.athensvoice.gr/environment/573123_misi-eythyni-apo-ti-viomihania-tis-modas-gia-perivallon
https://www.athensvoice.gr/environment/573123_misi-eythyni-apo-ti-viomihania-tis-modas-gia-perivallon
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νη νπνίεο απνθιήζεθαλ «δνθηκάζηξηεο», γηα λα θάλνπλ πξφβα ησλ πξντφλησλ ηεο
6
. 

Απηέο ζεσξνχληαη σο ηα πξψηα δσληαλά καλεθέλ, ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηα ηερλεηά. 

Τα «καλεθέλ ηεο κφδαο» εκθαλίζηεθαλ ην δέθαην ηέηαξην αηψλα, ππφ ηχπνλ μχιηλσλ 

θνπθιψλ αλζξψπηλνπ κεγέζνπο ελψ ε ιέμε ησλ γαιιηθψλ «poupée» (θνχθια) δελ 

εληνπίδεηαη πξηλ ην 1750
7
. Απηά ηα κνληέια απνζηέιινληαλ ζε πινχζηεο νηθνγέλεηεο 

ηεο Γαιιίαο θαη ζηηο απιέο ηεο Δπξψπεο γηα λα γίλεη ελεκέξσζε ηη θνξηέηαη ζηε 

γαιιηθή απιή.  

  Τν δέθαην έλαην αηψλα, ν παηέξαο ηεο πςειήο ξαπηηθήο Charles Frédéric Worth 

απνθαζίδεη λα θάλεη ρξήζε λεαξψλ γπλαηθψλ γηα λα θάλεη γλσζηά ηα έξγα ηνπ. 

Απηέο, ληπκέλεο κε ηηο δεκηνπξγίεο ηνπ, θάλνπλ κία ζησπεξή επίδεημε κπξνζηά ζηελ 

πειάηηζζα: θαη ην ληεθηιέ γελλήζεθε.  

   Ο ξφινο ηνπ καλεθέλ ήηαλ εμνκνησκέλνο κε ηελ πνξλεία δεδνκέλνπ φηη ζπλίζηαην 

ζε βηνπνξηζκφ κε ρξήζε ηνπ ζψκαηνο. Σήκεξα, θαληάδεη παξάδνμε κία ηέηνηα 

ζεψξεζε αιιά επηρεηξείηαη ζηε ζεσξία κία αληηδηαζηνιή ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο 

κε κνξθέο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο, ηελ πνξλεία θαη ην πνξληθφ 

ζπκβφιαην
8
. Δπεηδή ε ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη, ε Γαιιία έρεη απαγνξεπκέλε ηε 

δηαδηθαζία ηεο ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο κε ηε ρξήζε παξέλζεηεο κεηέξαο, ζε 

αληηδηαζηνιή κε άιιεο ρψξεο, θαη εηδηθφηεξα ηελ Διιάδα ζην πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καηφπηλ δχν θαηαδηθψλ απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ε Γαιιία παξαρσξεί, πιένλ, ηζαγέλεηα θαη ζε παηδηά 

Γαιιίδσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί κε απηή ηε κέζνδν εθηφο ηεο επηθξάηεηάο ηεο
9
.   

   Σηελ αξρή ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, ε Jeanne Paquin εθεχξε ην ληεθηιέ ηεο κφδαο ελψ ε 

ιέμε «καλεθέλ», ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ νιιαλδηθή ιέμε «mannekjin» πνπ 

ζεκαίλεη ην αλδξείθειν, ήηαλ ηφηε, ην 1907, ζε ρξήζε γηα λα δεισζεί κία λέα 

γπλαίθα πνπ θνξάεη δεκνζίσο ηηο δεκηνπξγίεο ελφο ζηπιίζηα.  

  Τν επάγγεικα ηνπ καλεθέλ αξγφηεξα καδηθνπνηήζεθε θαη κάιηζηα άξρηζαλ λα ην 

αζθνχλ θαη άλδξεο. Ωζηφζν, ε πξναγσγή απηψλ ησλ επαγγεικαηηψλ δελ βαζίδεηαη ζε 

κία λέα δέζκε θαλφλσλ πνπ λα πξνβιέπνπλ δηθαηψκαηα. Πξάγκαηη, ην ζχγρξνλν 

λνκηθφ ηνπο θαζεζηψο είλαη αηειέο δεδνκέλνπ φηη ν λνκνζέηεο δελ ηνπο έρεη 

παξαρσξήζεη  θάπνηα κνληέξλα δηθαηψκαηα, πνπ έρνπλ αλαδπζεί σο απφηνθνο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο ηα ζπγγεληθά δηθαηψκαηα.   

   Η επίδεημε ησλ πξντφλησλ ηνπ ηνκέα ηνπ ελδχκαηνο θαη ηεο δηαθφζκεζεο δελ 

ζεσξείηαη σο εθηέιεζε «θαιιηηερληθνχ» έξγνπ, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ Γηθαίνπ ηεο 

Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο. Μφλνλ νη παξνρέο θαιιηηερληθήο θχζεο θαιχπηνληαη απφ 

απηφλ ηνλ θιάδν θαη, επνκέλσο, απνθιείνληαη ζπιιήβδελ νη αζιεηηθέο παξνρέο, ε 

παξνρή ηνπ καλεθέλ θαη επίζεο εθείλε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζε κία 

ηειενπηηθή εθπνκπή ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ζεάκαηνο «reality».  

  Σηε δηθαζηηθή απφθαζε ηεο 27
εο

 Ιαλνπαξίνπ 1995, ην Δθεηείν ηνπ Παξηζηνχ 

εληφπηζε έλα λέν θξηηήξην ηεο έλλνηαο ηνπ θαιιηηέρλε εξκελεπηή, ζε αληηδηαζηνιή κε 

                                                 
6
 Α. Μανιάτησ, Προςζγγιςη του γαλλικοφ δικαίου διανοητικήσ ιδιοκτηςίασ με ζμφαςη ςτη μόδα, ΝοΒ, 

2019, τόμοσ 67, ς. 1156 επ. 
7
 M. Rolle-Boumlic, Fiche de lecture : Le Vêtement dans la littérature, Casden Banque Populaire, Mars-

avril 2016, pp. 14-15.   
8
 Μ. Μαροποφλου, Grèce, le prix d’un enfant / Public Sénat, 7/3/2016. Η γαλλική οπτική τησ ελληνικήσ 

παρζνθετησ μητρότητασ: κριτικζσ επιςημάνςεισ, θεωρητικζσ προεκτάςεισ, Βιοηθικά 3 (2) Σεπτέμβριοσ 
2017, ς. 65. 
9
 Μ. Μαροποφλου, Grèce, le prix d’un enfant / Public Sénat, 7/3/2016. Η γαλλική οπτική τησ ελληνικήσ 

παρζνθετησ μητρότητασ: κριτικζσ επιςημάνςεισ, θεωρητικζσ προεκτάςεισ, Βιοηθικά 3 (2) Σεπτέμβριοσ 
2017, υπος. 4. 
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ην καλεθέλ
10

. Σχκθσλα κε ηνπο δηθαζηέο, ην καλεθέλ πεξηνξίδεηαη ζην λα θάλεη κία 

«παξνπζίαζε» (άξζξν L. 7123-2 ηνπ Δξγαηηθνχ Κψδηθα) ζε αληίζεζε κε ηνλ 

εξκελεπηή ν νπνίνο εξκελεχεη έλα ξφιν
11

. Δηδηθφηεξα, ν Κψδηθαο απηφο 

πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο γηα ηα καλεθέλ θαη ηα πξαθηνξεία ησλ καλεθέλ θαη 

εηδηθφηεξα ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ζπλίζηαηαη ζηνλ εμήο ελλνηνινγηθφ νξηζκφ: 

«Θεσξείηαη όηη αζθεί κία δξαζηεξηόηεηα καλεθέλ, αθόκε αλ θαη απηή ε δξαζηεξηόηεηα 

δελ αζθείηαη παξά πεξηζηαζηαθά, θάζε πξόζσπν πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν: 1
ν
 Είηε λα 

παξνπζηάδεη ζην θνηλό , άκεζα ή έκκεζα κε αλαπαξαγσγή ηεο εηθόλαο ηνπ ζε 

νπνηνδήπνηε νπηηθό ή νπηηθναθνπζηηθό θνξέα , έλα πξντόλ , κία ππεξεζία ή έλα 

δηαθεκηζηηθό κήλπκα̇ 

2
ν
 Είηε λα πνδάξεη σο κνληέιν, κε ή ρσξίο κεηαγελέζηεξε ρξήζε ηεο εηθόλαο ηνπ».     

  Σπλεπψο, απηφο ν ιεπηνκεξήο νξηζκφο δηαθξίλεη δχν ελαιιαθηηθέο επηκέξνπο 

έλλνηεο γηα ην καλεθέλ, αδηαθξίησο αλ απηφ αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα απηή θαηά 

ζχλεζεο επάγγεικα ή πεξηζηαζηαθά θαη κφλνλ: α) ηνπ δεκφζηνπ παξνπζηαζηή / ηεο 

δεκφζηαο παξνπζηάζηξηαο πξντφληνο ή ππεξεζίαο ή δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο (ην 

νπνίν απνηειεί ην απνηέιεζκα κίαο δηαθεκηζηηθήο ππεξεζίαο) θαη β) ηνπ νπηηθνχ 

«εθζέκαηνο» πξνζψπνπ.  

  Δμάιινπ,  σο πξνο ηα καλεθέλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί θαη ε 

πξνβιεκαηηθή ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, θπξίσο απφ ηελ 

αλνξεμία. Σεκαληηθφ θείκελν πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε «Δζληθή δηαθήξπμε 

απηνξξχζκηζεο ηεο ηηαιηθήο κφδαο θαηά ηεο αλνξεμίαο», ε νπνία αθνξά ηελ ηηαιηθή 

αγνξά ηεο κφδαο αιιά παξνπζηάδεη θαη ζπγθξηηηθφ ελδηαθέξνλ
12

. Γηα παξάδεηγκα, 

πεξηιακβάλεηαη δέζκεπζε λα κελ πξαγκαηνπνηνχλ ληεθηιέ κνληέια ειηθίαο 

κηθξφηεξεο ησλ 16 εηψλ, δηφηη πξφθεηηαη γηα άηνκα λέα, αθφκε αλέηνηκα ζηνλ θφζκν 

ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηεο κφδαο, πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα κεηαδίδνπλ 

εζθαικέλα κελχκαηα ζηηο ζπλνκήιηθέο ηνπο, ηεο επαίζζεηεο δψλεο ηεο πξνεθεβηθήο 

ειηθίαο.    

    

Γ. Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο κόδαο  

   Οη δεκηνπξγίεο ηεο κφδαο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ απνιάκβαλαλ θακία 

λνκηθή πξνζηαζία θαη ηειηθά ήηαλ ην Γίθαην ησλ Σρεδίσλ θαη Υπνδεηγκάησλ πνπ 

θαηά πξψην ιφγν ήξζε λα ηηο πξνζηαηεχζεη, ζηε γαιιηθή έλλνκε ηάμε
13

. Απηή ε 

πξνζηαζία δελ είλαη παξά απφξξνηα ηεο εμνπζίαο ησλ δηθαζηψλ νη νπνίνη 

απνθάζηζαλ, αξρήο γελνκέλεο ην 1913, λα ζέζνπλ ηηο δεκηνπξγίεο απηέο ζην πεδίν 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ λφκνπ ηεο 18
εο

 Μαξηίνπ 1806 (δειαδή γηα ηα ζρέδηα θαη 

ππνδείγκαηα), ηξνπνπνηεκέλνπ ζηε ζπλέρεηα απφ ην λφκν ηεο 14
εο

 Ινπιίνπ 1909. Τα 

δηθαζηήξηα, επνκέλσο, πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ, απνκαθξχλζεθαλ απφ ηε λνκνινγία 

ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, ε νπνία έηεηλε λα απνθιείεη ηελ πξνζηαζία απηψλ ησλ 

δεκηνπξγηψλ, εμαηηίαο ηνπ εθήκεξνπ ραξαθηήξα, κε βάζε ηνλ νπνίν άξεζε ζηε 

Γηθαηνζχλε  λα εληνπίδεη έλα ζεκείν θαληαζίαο.  

   Ωζηφζν, απηή ε εμέιημε δελ ήηαλ ίδηα πξνθεηκέλνπ γηα ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ 

δεκηνπξγνχ. Οη ζηηιίζηεο δελ εμνκνηψλνληαλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ «κεηδφλσλ 

                                                 
10

 CA Paris, 18
e
 ch. C, 27 janv. 1995, Chaudat c/Soc. Coccinelle et autres : Légispresse 1995 III, 154.   

11
 P. Tafforeau, C. Monnerie, Droit de la propriété intellectuelle, Gualino lextenso éditions 2015, pp. 

258-259.  
12

 Βι. B. Pozzo, V. Jacometti (cur.), Fashion Law. Le problematiche giuridiche della 

filiera della moda, Dott. A. Giuffrè, S.p.A. Milano, 2016, pp. 385-386.     
 
13

 A. Maniatis, Aspekte des Moderechts, Digesta OnLine 2019, S. 4-5.  
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ηερλψλ», νη νπνίεο θαη απνηεινχζαλ ην πξνηηκψκελν πεδίν ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

θαιιηηερληθή ηδηνθηεζία, φπσο απηή ζπλίζηαην ζηνπο λφκνπο ηεο 19
εο

 θαη 24
εο

 

Ινπιίνπ 1793, ζρεηηθνχο κε ηελ επέθηαζε ηνπ κνλνπσιίνπ εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ
14

.  

   Γελ ήηαλ παξά ην 1920, νπφηε ε λνκνινγία νκφθσλα απνδέρζεθε ηελ πξνζηαζία 

ησλ δεκηνπξγηψλ ηεο κφδαο κέζσ ησλ λφκσλ ηνπ 1793, εθηηκψληαο φηη κφλε ηεο ε 

χπαξμε πξσηνηππίαο ζηα έξγα απηά δηθαηνινγνχζε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο 

πξνζηαζίαο. Πξνέθπςε ινηπφλ κία λέα ζεκειηψδεο αξρή, ε ελφηεηα ηεο ηέρλεο, ε 

νπνία είλαη θαζηεξσκέλε ζην λφκν ηεο 11
εο

 Μαξηίνπ 1957. Σχκθσλα κε απηήλ ηε 

λνκνζεζία, ην δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ πξνζηαηεχεη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ L. 

112-1 ηνπ Κψδηθα Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο, φια ηα έξγα, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο 

ηνπο, ηεο κνξθήο έθθξαζεο, ηεο αμίαο θαη ηνπ πξννξηζκνχ.  

  Καηά ην άξζξν L. 112-2 14o ηνπ ίδηνπ Κψδηθα, νη δεκηνπξγίεο ησλ επνρηθψλ 

βηνκεραληψλ, ηεο έλδπζεο θαη ηνπ ζηνιηζκνχ, κπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη σο έξγα 

ηνπ πλεχκαηνο θαη λα πξνζηαηεχνληαη ππφ απηήλ ηνπο ηελ ηδηφηεηα, αξθεί λα 

πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξσηνηππίαο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην απνηχπσκα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δεκηνπξγνχ, δειαδή ζηε δεκηνπξγηθή θαη δηαλνεηηθή ηνπ 

ζπκβνιή
15

.  

 Τν θξηηήξην ηεο πξσηνηππίαο βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκφ ή ζηε ζπγθέληξσζε 

πξνυπαξρφλησλ ζηνηρείσλ, δηφηη ν ηνκέαο ηεο κφδαο είλαη θπθιηθφο. Δλφςεη απηνχ 

ηνπ δεδνκέλνπ, ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηα πξφηππα κπνξνχλ αηνκηθά λα 

αλήθνπλ ζε έλα θνηλφ ηακείν αιιά  είλαη αθξηβψο  ν ηδηαίηεξνο ζπλδπαζκφο ηνπο πνπ 

θάλεη λα γελλεζεί ε (θαηά λφκν απαηηνχκελε) πξσηνηππία. Σπλεπψο, απηή ε 

πξνυπφζεζε δελ αμηνινγείηαη ζε θάζε ζπληζηψζα ηνπ πξντφληνο κφδαο δηφηη απηά ηα 

ζηνηρεία ζα ήηαλ γλσζηά, θαη κάιηζηα θνηλφηππα. Ο ζθαηξηθφο ηξφπνο πξνέρεη, «κε 

ηε ιεηηνπξγία ηεο όςεο ηνπ ζπλόινπ λα παξάγεηαη από ηε δηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ». 

Όληαο ν ηνκέαο ηεο κφδαο ζην ζηαπξνδξφκη αλάκεζα ζηε δεκηνπξγία θαη ζηελ 

ηκηηαζηφλ, είλαη ινηπφλ ινγηθφ λα ζθεθζεί θαλείο φηη ε αξρή ηεο αλαινγίαο 

(αλαινγηθφηεηαο), ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη κία έλλνηα ηζνξξνπίαο θαη είλαη  

ζπλδεδεκέλε κε ην βαζκφ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, κπνξεί λα έρεη ηε ζέζε ηεο 

πξνθεηκέλνπ γηα απηφλ ηνλ ηνκέα.   

        Δμάιινπ, κία κειέηε δχν λνκηθψλ ζηηο ΗΠΑ ην 2012
16

 ππνζηεξίδεη ηε ζέζε φηη 

ε θαηλνηνκία κπνξεί λα ζπλππάξμεη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο κε ηελ αληηγξαθή θαη φηη ε 

γεληθεπκέλε αληηγξαθή είλαη δπλαηφ  κάιηζηα κεξηθέο θνξέο, αλ φρη ζπρλά, λα επλνεί 

ηελ θαηλνηνκία, πξάγκα πνπ νη ζπγγξαθείο απνθαινχλ «παξάδνμν ηεο πεηξαηείαο»
17

. 

Οη ζπγγξαθείο δηεμήγαγαλ έξεπλα, κειεηψληαο ηε κφδα, ηε κνπζηθή θαη άιια πεδία 

θαη απνδεηθλχνπλ φηη ππάξρνπλ ηνκείο εμαηξεηηθά δεκηνπξγηθνί ζηνπο νπνίνπο ε 

θαηλνηνκία δελ είλαη λνκηθά πξνζηαηεπκέλε θαη φηη δελ ιείπνπλ νη πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο ε έιιεηςε έλλνκεο πξνζηαζίαο δηεγείξεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ.  

   Σρεηηθή είλαη ε επηζήκαλζε ηεο ζεσξίαο φηη απηή ε ηάζε ζπλδέεηαη κε ηελ 

πξνηεξαηφηεηα πνπ έρεη ήδε δνζεί ζηελ ππνθεηκεληθή (αλά δεκηνπξγφ) θαηλνηνκία 

ζην ζρέδην, έλαληη ηεο αληηθεηκεληθήο (erga omnes) θαηλνηνκίαο, ε νπνία απαηηεί ην 

                                                 
14

 F. Donaud, Les droits de propriété intellectuelle sont-ils «à la mode » ?, Juris art etc. décembre 2017, 
p. 41. 

15
 F. Donaud, Les droits de propriété intellectuelle sont-ils «à la mode » ?, Juris art etc. décembre 2017, 
p. 41. 

16
 K. Raustiala, Ch. Springman, The knockoff economy How imitation sparks innovation, 2012.  

17
 H. Dumez, A-t-on raison de vouloir protéger juridiquement l’innovation ?, Le Libellio d’Aegis Vol. 8 n° 
4 - Hiver 2012, pp. 55-56.   
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ζρέδην λα είλαη πιήξσο λέν, ζε ζχγθξηζε κε νπνηνδήπνηε άιιν γλσζηφ ζρέδην ζηνλ 

θφζκν. Καζψο απηφ φζνλ αθνξά ην ζρέδην ηεο κφδαο είλαη αδχλαην, γίλεηαη επξέσο 

απνδεθηή ε ππνθεηκεληθή θαηλνηνκία, ε νπνία απαηηεί (απιψο) ην ζρέδην λα είλαη λέν 

θαη δηάθνξν πξνο φια ηα ήδε γλσζηά ζρέδηα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν εθάζηνηε 

δεκηνπξγφο.  

  Τν Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ ΗΠΑ έρεη ππάξμεη πάληνηε απξφζπκν λα εθαξκφζεη ην 

Γίθαην ηεο Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο ζε ηνκείο πνπ παξάγνπλ είδε αλάγθεο 

(ελδπκαζία, δηαηξνθή, επίπισζε). Τν δηθαίσκα ηεο πεξηνπζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, 

γλσζηφ σο «θνππξάηη», εθαξκφδεηαη ζηα  θαιιηηερληθά πξντφληα ηα νπνία δελ είλαη 

ιεηηνπξγηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε κνπζηθή. Σπλεπψο,  ε αληηγξαθή είλαη έλα 

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ ηνκέα ηεο κφδαο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

ακεξηθαληθή έλλνκε  ηάμε. Η πξναλαθεξζείζα κειέηε μεθηλάεη κε ην αθφινπζν 

παξάδεηγκα: Τν 2007, ε Paris Hilton εκθαλίδεηαη ζε ηειενπηηθή εθπνκπή θνξψληαο 

έλα δηαλζηζκέλν θφξεκα, ζρεδηαζκέλν απφ ηνλ νίθν «Foley + Corinna», κία εηαηξεία 

κφδαο ηδξπκέλε απφ ηε Dana Foley θαη ηελ Anna Corinna. Πνιχ ιίγν αξγφηεξα, κία 

εηαηξεία ιηαληθήο πσιήζεσο ελδπκάησλ, ε «Forever 21», ζέηεη ζηελ αγνξά έλα 

αληίγξαθν απηνχ ηνπ θνξέκαηνο. Αλ θαλείο αθνινπζήζεη ηελ θαζηεξσκέλε ζεσξία, 

απηφ ην είδνο ηνπ πξάγκαηνο ζα έπξεπε λα ζθνηψζεη θάζε δεκηνπξγηθφηεηα ζην 

ζρέδην κφδαο. Ωζηφζν, δελ είλαη θαζφινπ ε πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη. Πάλησο, 

ηδσκέλν βαζχηεξα ην εμεηαδφκελν δήηεκα, ε ίδηα ε ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα ηεο κφδαο 

ηίζεηαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ππφ ακθηζβήηεζε: φληαο αληηγξακκέλεο, νη δεκηνπξγίεο 

ράλνπλ βαζκηαία έλα κέξνο απφ ηελ ειθπζηηθή ηνπο εμνπζία: νη δεκηνπξγνί 

ππνθηλνχληαη ινηπφλ λα δεκηνπξγήζνπλ μαλά, θαη απηφ κε δηαξθή ηξφπν.      

 

Δ. Γίθαην Σεκάησλ θαη έξγα κόδαο  

  Τν Γίθαην Σεκάησλ απνηειεί κηα πεξηνρή ηνπ Γηθαίνπ ηεο Βηνκεραληθήο 

Ιδηνθηεζίαο ε νπνία βξίζθεηαη ζε έληνλε θηλεηηθφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζηελ 

Διιάδα.  Τα άξζξα 121 έσο 182 ηνπ βαζηθνχ Ν. 4072/2012 έρνπλ θαηαξγεζεί απφ ην 

Ν. 4679/2020 γηα ηα Δκπνξηθά Σήκαηα, ν νπνίνο ελζσκαηψλεη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/2346 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ 

πεξί ζεκάησλ (πξάγκα πνπ έπξεπε λα έρεη γίλεη απφ ηηο 14.01.2019) θαη ηεο Οδεγίαο 

2004/48/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο. Ο λένο βαζηθφο λφκνο επέθεξε δηάθνξεο νπζηαζηηθέο θαη 

δηαδηθαζηηθέο αιιαγέο, φπσο φηη απαιείθζεθε ε γξαθηθή παξάζηαζε, σο πξνυπφζεζε 

γηα ηελ  έληαμε ελφο ζεκείνπ ζηελ έλλνηα ηνπ ζήκαηνο, πξάγκα πνπ αθνινπζεί ηε 

ξχζκηζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/2424 γηα ην «ζήκα ηεο ΔΔ» (πξψελ θνηλνηηθφ 

ζήκα)
18

. Η δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζήκαηνο (κε ξεηή αλαθνξά ζε πην 

αληηζπκβαηηθά ζήκαηα, φπσο ηα ζήκαηα ηξηζδηάζηαηνπ ζρήκαηνο) θαη ε θαηάξγεζε 

ηεο ππνρξέσζεο γξαθηθήο παξάηαζεο αλνίγνπλ ην δξφκν γηα ηελ θαηνρχξσζε 

ζεκάησλ κε παξαδνζηαθψλ, ηα νπνία κε ην πξντζρχζαλ θαζεζηψο είλαη πηζαλφ λα 

κελ ελέπηπηαλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ ζήκαηνο. Παξαηεξείηαη απφ ηε ζεσξία φηη 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

λφκνπ, πνιιέο εηαηξείεο είραλ ήδε αξρίζεη λα θαηαζέηνπλ αηηήζεηο θαηνρχξσζεο γηα 

ζήκαηα πνπ απνηεινχληαη απφ ην ζρήκα ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο ηνπο (π.ρ. 

ζρήκα θηάιεο αλαςπθηηθνχ), ρξψκαηα θ.ι.π
19

.  
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  Α. Μανιάτησ, Πτυχζσ του Δικαίου Διανοητικήσ Ιδιοκτηςίασ. Συνήγοροσ, τ. 130, 2018, ς. 66. 
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   Ωζηφζν, ε θαηάζεζε ρξσκάησλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία θαηλνηνκία πνπ 

επήιζε γηα πξψηε θνξά κε ην λέν θαζεζηψο, αληηζέησο ν πξντζρχζαο λφκνο ξεηά 

πξνέβιεπε θαη απηήλ ηελ πεξίπησζε. Δίλαη αμηνζεκείσην γηα ηελ ηδηαίηεξε εζηίαζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ρξψκα, ζην δηεζλή πεξίγπξν, φηη ην 2018 ζεκεηψζεθε 

δηθαίσζε ηνπ Γάιινπ ζρεδηαζηή Christian Louboutin ζηνλ αγψλα γηα λα 

πξνζηαηεχζεη ην ζήκα θαηαηεζέλ ησλ ππνδεκάησλ ηνπ, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηελ 

θφθθηλε ζφια, κε ηελ έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ ππέξ 

ηνπ νίθνπ
20

. Τν 2012 ν ζρεδηαζηήο είρε πξνζθχγεη ελαληίνλ ηεο νιιαλδηθήο εηαηξείαο 

Van Heren, πνπ πσινχζε ςεινηάθνπλεο γφβεο κε θφθθηλεο ζφιεο.  

  Δμάιινπ, ζεκαληηθή είλαη ε ηνκή ζην ειιεληθφ Γίθαην Σεκάησλ ε νπνία εηζήρζε κε 

ην Ν. 4155/2013, κε ηνλ νπνίν πξνβιέθζεθε ε αφξηζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο
21

. Απηφο ν θαλφλαο πνπ ίζρπε παξαδνζηαθά ζηε 

γαιιηθή έλλνκε ηάμε, ζπλνδεπφκελνο κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο εμφθιεζεο κίαο 

ζρεηηθήο νθεηιήο αλά δεθαεηία, είλαη ρξήζηκνο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο κφδαο. Δηδηθφηεξα, 

ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηκέξνπο θιάδσλ ηνπ Γηθαίνπ ηεο 

Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο, ην Γίθαην Σεκάησλ είλαη ην πην ρξήζηκν γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο απηνχ ηνπ ηνκέα
22

. Τα γπαιηά ειίνπ απνηεινχλ παξάδεηγκα πξντφλησλ 

πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ηδίσο πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ αληαγσληζκφ 

κεηαμχ θαηαζθεπαζηψλ δηεζλνχο θήκεο.    

 

Ση. Τν δήηεκα ηεο έλδεημεο θαηαζθεπήο: από ην ηέρλεκα ζην ηέρλαζκα;   

   Σεκαληηθφ δήηεκα απνηειεί ν ηφπνο θαηαζθεπήο ελφο πξντφληνο, ηδηαίηεξα γηα ηα  

πξντφληα ηεο κφδαο θαζψο νξηζκέλεο θαηαζθεπάζηξηεο ρψξεο δηαζέηνπλ ηδηαίηεξε 

αλαγλψξηζε ζηνλ νηθείν ηνκέα. Σηηο ΗΠΑ, ε Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δκπνξίνπ 

απαηηεί ηα εκπνξεχκαηα κε έλαλ κε επηθπξσκέλν ηζρπξηζκφ έλδεημεο 

«Καηαζθεπαζκέλν ζηηο ΗΠΑ» λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζηηο ΗΠΑ, κε  ηελ έλλνηα 

φηη ην αιινδαπφ ηνπο πεξηερφκελν λα είλαη αλχπαξθην ή έζησ ακειεηέν
23

. Παξφκνηα, 

ε έλδεημε «Καηαζθεπαζκέλν ζηελ Ιηαιία», κία πξσηνβνπιία ε νπνία 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ ηηαιηθή θπβέξλεζε θαη ζεσξείηαη σο εζληθφο νηθνλνκηθφο 

πφξνο, απαηηεί απηά ηα πξντφληα λα απνηεινχλ αληηθείκελν πιήξνπο επεμεξγαζίαο 

ζηε ρψξα απηή: ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπή θαη ζπζθεπαζία.   

 Η επίζεζε ηεο εηηθέηαο απηήο ζηα πξντφληα, κε εμαίξεζε νξηζκέλνπο ηνκείο φπσο ηα 

θαιιπληηθά θαη ηα αγξνδηαηξνθηθά πξντφληα, δελ απνηειεί θαζήθνλ αιιά επρέξεηα, ε 

νπνία κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη γηα πνιινχο επηρεηξεκαηίεο κία ζηξαηεγηθή 

κάξθεηηλγθ. Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλα ζηνηρεία ησλ γπαιηψλ ηεο ηηαιηθήο κάξθαο 

Bulgari ζπλαξκνινγνχληαη κε ην ρέξη, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη ηε κνλαδηθφηεηα 

ηεο ήδε πςειήο ηηαιηθήο πνηφηεηαο
24

.   
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  Τν 2011 ην ηηαιηθφ Αθπξσηηθφ Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε  «θαηαγσγή» ελφο 

πξντφληνο δελ αλαθέξεηαη ζηελ πξνέιεπζε απφ έλαλ ηδηαίηεξν ηφπν
25

. Απηή 

αλαθέξεηαη κάιινλ ζηελ πξνέιεπζε απφ έλαλ εηδηθφ θαηαζθεπαζηή, ν νπνίνο 

εγγπάηαη ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ζηελ θαηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία θαη θέξεη ηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε έλαληη ησλ θαηαλαισηψλ. Τν γεγνλφο φηη ην πξντφλ παξάγεηαη 

εθηφο Ιηαιίαο, φπσο ζηελ Κίλα φζνλ αθνξά ηελ επίδηθε ππφζεζε, γηα ινγαξηαζκφ 

ελφο Ιηαινχ θαηαζθεπαζηή πνπ εγγπάηαη ηελ πνηφηεηα είλαη αδηάθνξν αλ νη ιέμεηο 

«Καηαζθεπαζκέλν ζηελ Ιηαιία» ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηξφπν παξαπιαλεηηθφ, γηα λα 

δεισζεί ζηνπο θαηαλαισηέο φηη ην πξντφλ έρεη δεκηνπξγεζεί πιήξσο ζηελ Ιηαιία.   

   Δμάιινπ, ε Selima Optique, επηρείξεζε ε νπνία πσιεί δηθά ηεο γπαιηά αιιά θαη 

ζρέδηα ησλ  εηαηξεηψλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο νκίινπ Kering, ππνςηάζηεθε ηνλ 

Οθηψβξην 2016 φηη ελδερνκέλσο ε Kering λα θάλεη θάηη πξνβιεκαηηθφ ζηελ 

παξαγσγηθή πξαθηηθή ηεο, φηαλ έιαβε κία ζπζθεπαζία πιαηζίσλ YSL θαη 

παξαηήξεζε φηη ε κία πιεπξά ηνπ πιαηζίνπ έθεξε ηε ζθξαγίδα «Καηαζθεπαζκέλν 

ζηελ Ιηαιία» θαη ε άιιε είρε ηελ έλδεημε « Καηαζθεπαζκέλν ζηελ Κίλα »
26

. 

Ιζρπξίδεηαη φηη ήιζε ζε επαθή κε ηελ Kering ζρεηηθά κε απηήλ ηελ αζπκθσλία θαη 

φηη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ηελ απέδσζε ζε έλα θαηαζθεπαζηηθφ ζθάικα, ιέγνληαο 

φηη ην κέξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ θηλεδηθή έλδεημε αθνξνχζε ηα γπαιηά ειίνπ Puma, 

ηα νπνία πξάγκαηη έρνπλ ζηληθή πξνέιεπζε. Σχκθσλα κε ηελ έλδηθε αγσγή ηεο 

Selima, ε νπνία θαηαηέζεθε ηνλ Ινχλην 2017 ελψπηνλ νκνζπνλδηαθνχ δηθαζηεξίνπ 

ζην Μαλράηαλ, ε Kering παξαπιαλεηηθά παξηζηάλεη φηη ηα γπαιηά ηεο, νξάζεσο ή 

ειίνπ, είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζηελ Ιηαιία, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νπζηαζηηθά φια 

ηα κέξε ηνπο θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Κίλα θαη (ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ)  

απνζηέιινληαη ζηελ Ιηαιία γηα ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε θαη ζπζθεπαζία, θαη κεηά 

εμάγνληαη. Η ελάγνπζα ηζρπξίδεηαη φηη απηή ε παξαπιαλεηηθή ζπζθεπαζία θαη 

έλδεημε  θαηαζθεπήο, πνπ απνζθνπεί ζην λα δηαηεξεζεί κία αηκφζθαηξα πνιπηειείαο 

γχξσ απφ ηηο κάξθεο θαη λα δηθαηνινγεζνχλ νη πςειέο ηηκέο πψιεζεο, δελ ζπληζηά 

απιψο αλαθξηβή δηαθήκηζε, αζέκηην αληαγσληζκφ, πιεκκειή αληηπξνζψπεπζε θαη 

απάηε.  Δπηπιένλ, παξαβηάδεη ηελ πξναλαθεξζείζα απζηεξή απαίηεζε ηνπ ηηαιηθνχ 

λφκνπ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο κε ηελ εηηθέηα 

«Καηαζθεπαζκέλν ζηελ Ιηαιία»  νινθιεξσηηθά ζηελ Ιηαιία. Δθηηκάηαη φηη δχν 

ζηνηρεία ηεο αληηδηθίαο «Selima v. Kering»
27

 ηελ θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 

Πξψηνλ, πξφθεηηαη γηα ηε ζέζε ησλ ζεκάησλ ηεο Kering ζηελ αλψηεξε βαζκίδα ηνπ 

ηνηέκ ηεο κφδαο. Οη θαηαλαισηέο ζπρλά ππνζέηνπλ φηη ηα νηθεία πξντφληα 

θαηαζθεπάδνληαη ζε παξαδνζηαθέο «πνιπηειείο» ζπλζήθεο, ζε εξγαζηήξηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηε Γαιιία, ζηελ Ιηαιία θ.ν.θ. Γεχηεξνλ, νη ηζρπξηζκνί ηεο ελάγνπζαο 

είλαη πηζαλφ λα επζηαζνχλ θαη φζνλ αθνξά άιια εκπνξηθά ζήκαηα, πέξα απφ απηά 

ηεο ελαγνκέλεο.  Γηα έλα ηέρλεκα, φπσο είλαη ε παξαγσγή πξντφλησλ, ηδηαίηεξα ζην 

ζρεηηθφ κε ηελ θαιιηηερλία ηνκέα ηεο κφδαο, ην ηέρλαζκα ηνπ ηχπνπ «θαηαζθεπή – 

εηζαγσγή – αιιαγή έλδεημεο » ελδέρεηαη λα είλαη  αξθεηά δηαδεδνκέλν. Δθφζνλ απηφ 

ην θαηλφκελν ππάξρεη,  πξφθεηηαη γηα κία αθφκε πεξίπησζε θπθιηθφηεηαο, δεδνκέλνπ 

φηη ε πξσηνγελήο θαηαζθεπή πξνβάιιεηαη ζηε ζπκπιεξσκαηηθή θαηαζθεπή 
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(ζπλαξκνιφγεζε) θαη ζχζηνηρα ε ηαπηφηεηα πξνέιεπζεο αλαβαπηίδεηαη θαη 

νπζηαζηηθά κε κάιινλ ςεπδεπίγξαθν ηξφπν αλαβαζκίδεηαη.      

 

 Δπίινγνο: Ο ξεαιηζηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ Γηθαίνπ ηεο Μόδαο  

  Με βάζε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, πξνθχπηεη φηη ην Γίθαην ηεο Μφδαο είλαη  

έλαο θιάδνο πνπ δηαθξίλεηαη απφ θνηλσληθφ ξεαιηζκφ. Δπηπξνζζέησο, δεδνκέλεο ηεο 

εκβιεκαηηθήο ζρέζεο ηεο Γαιιίαο κε ηελ αγνξά ηεο κφδαο, αλαδείρζεθε θαη ε έληνλε 

θηλεηηθφηεηα πνπ εθπνξεχεηαη απφ απηή ηε ρψξα, γεληθά γηα ηηο νηθείεο ξπζκίζεηο, κε 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ πξφζθαηε «ζπλζήθε γηα ηε κφδα».  

  Δμάιινπ, είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ δπλακηζκνχ απηνχ ηνπ θιάδνπ φηη απηφο ζε κεγάιν 

βαζκφ ζπλίζηαηαη ζε ξπζκίζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ πεγψλ ηνπ 

δηθαίνπ, φπσο ζπκβάζεηο θαη γεληθφηεξα κνξθψκαηα ηνπ «ήπηνπ δηθαίνπ». Σην 

πιαίζην απηήο ηεο παξαηήξεζεο, μερσξίδεη ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ηνπ κε έλαλ άιιν 

λέν θιάδν, ην Γίθαην ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ιφγσ ησλ δξακαηηθψλ θιηκαηηθψλ 

εμειίμεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγάιε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηελ νπνία 

πξνθαιεί ε βηνκεραλία ηεο κφδαο. Δπηπιένλ, είλαη  ζε ψζκσζε θαη κε ην θιαζηθφ 

Δκπνξηθφ Γίθαην, ηδηαίηεξα ζην ηξέρνλ πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, φπσο 

δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ παγθνζκίσο θεκηζκέλε έλδεημε «Καηαζθεπαζκέλν ζηελ 

Ιηαιία». Δηδηθφηεξα ζην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ, ηα ελλνηνινγηθά φξηα κεηαμχ ηνπ 

ηερλήκαηνο θαη ηνπ ηερλάζκαηνο απνβαίλνπλ κεξηθέο θνξέο δπζδηάθξηηα. 

Αλαδεηθλχεηαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν κία ηδηφκνξθε θπθιηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ζηε 

θάζε ηεο παξαγσγήο ηνπο ελψ ην θαηλφκελν ηεο θπθιηθφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα 

πνηθηιφκνξθν εηδηθά γηα ηα πξντφληα ηεο κφδαο, ζην πιαίζην ηνπ Γηθαίνπ ηεο Μφδαο.     

  Όζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ην δήηεκα ησλ νπηηθψλ εηδψλ, ηδίσο ησλ γπαιηψλ ειίνπ, 

πξφθεηηαη γηα κία βαξχλνπζαο ζεκαζίαο θαηεγνξία εκπνξεπκάησλ, θαη ζε 

αηζζεηηθνχο θαη ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο, ε νπνία ππάγεηαη πιήξσο ζην Γίθαην ηεο 

Μφδαο. Απηή ε παξαηήξεζε επηβεβαηψλεηαη κεηαμχ άιισλ κε ην επίθαηξν δήηεκα 

ηεο αλάδεημεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξντφλησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Ιηαιία. 

Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν φηη ζεκαληηθέο ζρεηηθέο αληηδηθίεο γηα ην δήηεκα ηεο 

έλδεημεο θαηαζθεπήο αθνξνχλ δηάθνξα είδε ηηαιηθψλ πξντφλησλ κφδαο, φπσο 

δεξκάηηλεο δψλεο θαη γπαιηά, ηδηαίηεξα ζηνλ αληίπνδα ηεο Κίλαο. Τέινο, ηα γπαιηά 

ειίνπ δελ άπηνληαη απιψο ηεο αηζζεηηθήο αιιά θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αλζξψπηλεο 

πγείαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηνπο αξκφδεη κηα ηδηαίηεξε, πνιχπηπρε λνκηθή 

πξνζέγγηζε γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.               
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Abstract 

Fashion Law is closely related to Environmental Law and Climate Change Law. 

Mannequins are not endowed with relative rights over intellectual rights of designers 

as creators. Fashion items, including glasses, are covered by Trademark Law, which is 

in the process of being modernized, particularly in the Greek legal order. Commercial 

Law has a wider impact on fashion projects, for instance in order to protect product 

manufacturing indications. An emblematic case is the litigation between the company 

Selima, which filed a lawsuit in 2017 before a federal court in Manhattan, and Kering.  

The plaintiff claims that the counterparty misleads that the  glasses in question, visible 

or sunny, are ‘’Made in Italy’’, while all their parts are made in China and (at best) are 

sent to Italy for final assembly and packaging, and then exported.    

 

Keywords: Glasses, Fashion Law, Environmental Law, trademarks, Product 

manufacturing indication (Made in Italy) 
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