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Άρθρο της Élodie - Anne Télémaque, ∆ικηγόρου, ∆ιαµεσολαβήτριας,
αποφοίτου της Σχολής Κοινωνικών και Οικονοµικών Επιστηµών του
Καθολικού Ινστιτούτου των Παρισίων. Μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων
∆ιαµεσολαβητών και της Ακαδηµίας ∆ιαµεσολάβησης
Μετάφραση: Απόστολος Γιαννακούλιας, ασκούµενος δικηγόρος

Η διαµεσολάβηση είναι µια εναλλακτική µέθοδος επίλυσης διαφορών (‘alternative dispute resolution’ ή ADR
στα αγγλικά) που χρησιµοποιείται σε ένα όλο και πιο ευρύ
φάσµα του οικονοµικού και κοινωνικού τοµέα.
Στη πνευµατική ιδιοκτησία, όπως και σε άλλους τοµείς, η διαµεσολάβηση είναι αυτή τη στιγµή σε άνθηση.
Η διαµεσολάβηση (στη Γαλλία) ενδέχεται να είναι είτε
συµβατική, είτε δικαστική (άρθρα 131-1 ως 131-15 του
Γαλλικού Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, που εισήγαγε ο νόµος της 8ης Φεβρουαρίου 1995).
Στην παρούσα φάση, µε τη διαµεσολάβηση ρυθµίζονται
ετησίως µερικές δεκάδες υποθέσεων από εκείνες, που
υποβάλλονται στα αρµόδια πολιτικά δικαστήρια –συµπεριλαµβανοµένου και του Εµποροδικείου- του Παρισιού, και
αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα σε εθνικό επίπεδο.
Στο Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησίας των
Παρισίων (CMAP), το οποίο σε περίπου 10 χρόνια λειτουργίας ολοκλήρωσε 1.500 υποθέσεις εµπορικής φύσης, οι
διαµεσολαβήσεις είναι κυρίως συµβατικές (80-100%) και
Πηγή:
http://www.irpi.ccip.fr:80/pages/index.asp?ID_ARBO=235
&ref_page=416
Ίδρυµα Ερευνών για τη Πνευµατική Ιδιοκτησία (IRPI –
Institut de Recherche en Propriété Intelectuelle)
Ίδρυµα του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
των Παρισίων

αυτές που αφορούν στη πνευµατική ιδιοκτησία αντιπροσωπεύουν σήµερα ποσοστό 17% των διαµεσολαβήσεων που
έχει αναλάβει.
Ακόµη και αν γίνεται ακόµη σχετικά περιορισµένη χρήση της διαµεσολάβησης, η ανάπτυξη αυτής της εναλλακτικής µεθόδου επίλυσης διαφορών καταδεικνύει, ότι δεν
υπάρχει ένας µοναδικός τρόπος για την επίλυση των διαφορών, που αφορούν σε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, σήµατα, γεωγραφικές ενδείξεις, σχέδια και πρότυπα, δικαιώµατα του δηµιουργού και συγγενικά δικαιώµατα.
Η διαµεσολάβηση στην πραγµατικότητα αποτελεί µία
επιπλέον µέθοδο απονοµής της δικαιοσύνης.
Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο νόµο της 8ης
Φεβρουαρίου 1995 για τη δικαστική διαµεσολάβηση και την
πρόταση Οδηγίας της 22ας Οκτωβρίου 2004 για την αστική
και εµπορική διαµεσολάβηση, της οποίας το σχέδιο, που
βρίσκεται υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναµένεται να ψηφισθεί και να µεταφερθεί στην εσωτερική
έννοµη τάξη εντός των επόµενων 3 ετών, η διαµεσολάβηση είναι µια φιλική διαδικασία αυστηρά εµπιστευτική,
στην οποία δυο ή περισσότερα µέρη µε αντικρουόµενα
συµφέροντα υποβοηθούνται από ένα τρίτο ανεξάρτητο
πρόσωπο, ουδέτερο, αµερόληπτο, εκπαιδευµένο στη διαµεσολάβηση, του οποίου αποστολή είναι να επικουρεί τα
µέρη, στο µέτρο του δυνατού, ώστε να καταλήξουν µετά
από διαπραγµάτευση σε µια λύση, που θα θέτει τέλος στη
διαφορά που τους χωρίζει.

Σηµείωση: Οι σελίδες της ∆ιαµεσολάβησης είναι ένθετοι και γι’ αυτό έχουν αυτοτελή αρίθµηση, ώστε να µπορεί
να αποχωρίζεται από το τεύχος. Θεωρούµε, ότι θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιµο, στη περίπτωση που το τεύχος του
«∆ελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» παραδίδεται στο Λογιστήριο της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε., να δίνεται φωτοτυπία των ένθετων
σελίδων ( 9 - 16 ) στην Νοµική Υπηρεσία / στο Νοµικό Σύµβουλο / στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / στο Γενικό
∆ιευθυντή / στον Οικονοµικό ∆ιευθυντή προς ενηµέρωσή του / της και να αρχειοθετούνται για µελλοντική χρήση.
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Η θ ε µ ε λ ι ώ δ η ς διαφορά µεταξύ (α) της διαµεσολάβησης και (β) της δικαστικής διαδικασίας ή των άλλων µεθόδων φιλικής επίλυσης διαφορών, όπως η διαιτησία, η
έκθεση εµπειρογνωµόνων, η συµφιλίωση, η συναλλαγή
και η διαπραγµάτευση είναι, ότι α φ ε ν ό ς ο διαµεσολαβητής δεν έχει την εξουσία να αποφασίζει για τα µέρη, τα
οποία είναι αυτά που κατευθύνουν τη συζήτηση µε τη βοήθειά του, και α φ ε τ έ ρ ο υ ότι η διαδικασία παραµένει τελείως εµπιστευτική και εξαιρείται της αρχής της εκατέρωθεν ακρόασης1.
Παρότι είναι βέβαιο, ότι προκαλεί περιέργεια, ερωτηµατικά, ενθουσιασµό ή επιφυλάξεις, αυτή η φιλική «συνεργατική » διαδικασία πρόληψης και επίλυσης των διαφορών
αποδεικνύεται ότι επιλέγεται από ένα µεγάλο µέρος των
δηµιουργών και εφευρετών, των οποίων τα συµφέροντα
πρέπει να συµφιλιώνονται µε αυτά των παραγωγών και
των βιοµηχάνων που χρηµατοδοτούν τη σύλληψη και µετάδοση των έργων και των καινοτοµιών τους.
Εκτός από το ζήτηµα της κυριότητας των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που εγείρεται κυρίως επ’ αφορµή
των συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο, οι αντιδικίες που
ανακύπτουν σε ζητήµατα πνευµατική ιδιοκτησία αποτελούν
συνήθως το αποτέλεσµα είτε µιας εγκληµατικής/παραβατικής συµπεριφοράς είτε ακούσιων ή µη παρερµηνειών των
συµβατικών όρων.
Επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις, δεν φαίνεται συνετό για διαφόρους λόγους να αρχίσει και στη συνέχεια πιθανόν να εγκλωβιστεί κάποιος σε αδιέξοδο αντιδικίας προκειµένου να επιλύσει τη διαφορά. Εξάλλου, η διαµεσολαβητική επίλυση αυτών των διαφορών απελευθερώνει χρόνο και
µέσα για την περαιτέρω αντιµετώπιση της κακόπιστης παραποίησης (contrefacteurs de mauvaise foi)2.
Με την ώθηση στη διαµεσολάβηση, που έδωσε ο νόµος
τα τελευταία 12 έτη στη Γαλλία και λόγω της πρότασης
οδηγίας που παρουσίασε η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στις 22 Οκτωβρίου 2004 και ενθαρρύνει την
προσφυγή στη διαµεσολάβηση, οι επιχειρήσεις ενσωµατώνουν πλέον την τεχνική αυτή επίλυσης διαφορών στη στρατηγική τους.
Ως συνέπεια ενσυνείδητης επιλογής, η τάση φιλικής
επίλυσης των διαφορών των επιχειρήσεων επιβεβαιώνεται
από την πρόσφατη υπογραφή αρκετών διακηρύξεων
(chartes).
Η πρώτη διακήρυξη υπέρ της διαµεσολαβητικής επίλυσης των διαφορών τους υπεγράφη υπό την αιγίδα του
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου των Παρισίων
και του CMAP στις 22 Νοεµβρίου 2005 από περίπου 50 γαλλικές επιχειρήσεις του CAC 40. Ανάµεσα στις επιχειρήσεις

αυτές διακρίνονται οι L’Oréal, Jean-Paul Gaultier, Thalès,
Renault, Saint-Gobain, ACCOR, Galerie Lafayette, Carrefour,
Auchan, Danone, EDF, Shell, Total, France Telecom, Alcatel,
SFR, επιχειρήσεις µε αυξηµένο ενδιαφέρον για τη πνευµατική ιδιοκτησία.
Η δεύτερη διακήρυξη για τη µεσολάβηση υπεγράφη
στις 16 Οκτωβρίου 2006, µε τους ίδιους όρους, από περίπου 150 δικηγορικά γραφεία, τα οποία δεσµεύτηκαν να
πληροφορούν τους πελάτες τους για την ύπαρξη της διαµεσολάβησης και να εξετάζουν τη δυνατότητα προσφυγής
σ’ αυτή για τις υποθέσεις που τους ανατίθενται. Οι υπογράφοντες των δυο αυτών διακηρύξεων αποτελούν πλέον την
Ακαδηµία της ∆ιαµεσολάβησης3. Σταδιακά υιοθετήθηκαν
και τοµεακές διακηρύξεις, όπως στον τοµέα των ακινήτων.
Και άλλες χώρες ακολούθησαν το γαλλικό παράδειγµα
υπογράφοντας παρόµοιες διακηρύξεις: όπως χώρες της
Μέσης Ανατολής (22 Σεπτεµβρίου 2007) και το Βέλγιο4.
Εντούτοις, λόγω του ‘νεαρού της ηλικίας’ του νόµου
της 8ης Φεβρουαρίου 1995 που προβλέπει και ρυθµίζει τη
διαδικασία της δικαστικής διαµεσολάβησης στη Γαλλία, η
αποδοχή του δεν είναι ανεπιφύλακτη. Αυτό οφείλεται στις
δυσάρεστες εµπειρίες που είχαν ορισµένοι συµµετέχοντες
σε διαµεσολάβηση και οι σύµβουλοί τους από «εµπειρικούς» (µη εκπαιδευµένους) διαµεσολαβητές που ήρθαν
αντιµέτωποι µε την πραγµατικότητα και τα λάθη κατά την
εφαρµογή ενός νέου νόµου που αρκείται να προσφέρει ένα
πλαίσιο και δεν καθορίζει – κατόπιν συνειδητής επιλογής
του νοµοθέτη - το περιεχόµενο της διαδικασίας .
Οι επιφυλάξεις δεν έχουν πια λόγο ύπαρξης: χάρις των
γενοµένων ρυθµίσεων από τα πανεπιστήµια, τα κέντρα διαµεσολάβησης και τα ινστιτούτα σε όλη την εθνική επικράτεια και σε διάφορες ξένες Χώρες, οι διαµεσολαβητές είναι
σήµερα εκπαιδευµένοι, ακόµα και όσοι λέγονται «εµπειρικοί», και ενδιαφέρονται όλοι (ή σχεδόν όλοι) για την ποιότητα.
Περαιτέρω βήµα ποιότητας: µια σκέψη για την πιθανή
διαπίστευση των διαµεσολαβητών προέρχεται σήµερα από
την Ακαδηµία της ∆ιαµεσολάβησης στη Γαλλία.
Συζητείται η δηµιουργία ενός Οργανισµού, ο οποίος,
στο πρότυπο του ολλανδικού µοντέλου, που δηµιούργησε
το Ολλανδικό Ινστιτούτο ∆ιαµεσολάβησης (Netherlands
Mediation Institute – NMI), θα επιτρέπει τον έλεγχο και την
εγγύηση ποιότητας των διαµεσολαβητών, διατηρώντας την
ελευθερία διαµόρφωσης της διαδικασίας χωρίς να τη δεσµεύει µε ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες δεδοµένου, ότι για
να έχει επιτυχή αποτελέσµατα χρειάζεται ένα πεδίο ελευθερίας.
Οι συζητήσεις, που γίνονται εκτός συνόρων, παρουσιά-

1. Βλπ. τη µελέτη του Καθηγητή Stephen Besimon, Παιδαγωγικού

3. Académie de la mediation, επικοινωνία: ACE, Marie-Christine

∆ιευθυντή του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης για τη ∆ιαµεσολάβη-

Midavaine – 114-116 avenue de Wagram – 75017 PARIS – Τηλ.

ση και τη ∆ιαπραγµάτευση, IFOMENE – 21 rue Cassette –

01 47 66 30 07 – Fax: 01 47 63 35 78.

75006 Paris – Τηλ. 01 44 39 52 04 – Fax: 01 44 39 52 87
2. M, Mémoire IFOMENE, Élodie-Anne Télémaque et Valérie
Masson-Patrimonio.

4. AME – Bureau des Associations de l’Ordre des Avocats de Paris =
2 rue de Harlay – 75001 PARIS – Τηλ 06 31 0303 23 – Fax: 01 44
32 49 93.
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ζουν µια παρόµοια εξέλιξη: από τη συνάντηση που οργανώθηκε στις 14 Ιουνίου 2007 µε πρωτοβουλία της Ένωσης
Ευρωπαίων ∆ιαµεσολαβητών (Association des médiateurs
européens – AME4), που δηµιουργήθηκε από το ∆ικηγορικό
Σύλλογο Παρισίων και τον ∆ικηγορικό Σύλλογου
Βρυξελλών σχετικά µε τα «εµπόδια που συναντά η ανάπτυξη της διαµεσολάβησης» προκύπτει, πέρα από την κοινή
αντίληψη της διαµεσολάβηση, ότι οι αποτυχίες της διαµεσολάβησης σήµερα οφείλονται απαραίτητα σε έλλειψη
πληροφόρησης. Γι’ αυτό, ας ενηµερωθούµε, ας αλλάξουµε!
Ας τολµήσουµε να περιπλανηθούµε στο έδαφος της διαµεσολάβησης χωρίς το φόβο του αγνώστου !

.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

.

.

.
.

.

Η διαδικασία της διαµεσολάβησης διέπεται από συγκεκριµένες κατευθυντήριες αρχές και κυρίως από την αυτονόητη αρχή της συναίνεσης/συναινετικότητας
(consensualisme). Έτσι, τα µέρη απολαµβάνουν απόλυτης ελευθερίας και η διαδικασία χαρακτηρίζεται από
ελαστικότητα. Αποφασίζουν ή δέχονται – ανάλογα µε
το πρόσωπο, που έχει την πρωτοβουλία της διαδικασίας
– να προσπαθήσουν να λύσουν τη διαφορά τους µέσω
της διαµεσολάβησης.
Η διαµεσολάβηση είναι δυνατή οποτεδήποτε. Ωστόσο,
είναι σηµαντικό – αν όχι κάποιες φορές αποφασιστικό –
η διαµεσολάβηση σε θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
να αρχίσει όσο γίνεται νωρίτερα – καθώς οι άλλες διαδικασίες για επίλυση τέτοιων διαφορών είναι περίπλοκες
και συχνά καταλήγουν ακριβές – προκειµένου να µην
ευνοείται η επένδυση στην αντιδικία.
Ως προς το αντικείµενο της, η διαµεσολάβηση µπορεί να
αφορά σε όλη τη διαφορά ή µέρος αυτής. Μπορεί κυρίως να χρησιµεύσει για να διευκρινιστεί ένα τεχνικό ή
χρηµατοοικονοµικό ζήτηµα, το οποίο µε τη σειρά του
θα επιτρέψει να απλοποιηθεί η υπόθεση.
Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί για να είναι σύντοµη: η
διάρκεια είναι καθορισµένη από τα µέρη, τα οποία µπορούν να αποφασίσουν να προχωρήσουν άµεσα στη
συµβατική διαµεσολάβηση. Στη δικαστική διαµεσολάβηση, η αποστολή του διαµεσολαβητή διαρκεί τρεις µήνες, µε δυνατότητα ανανέωσης για µια φορά (άρθρο
131-3 του –γαλλικού- ΚΠολ∆). Τίποτα, ωστόσο, δεν
εµποδίζει τα µέρη από να ζητήσουν από τον δικαστή να
ορίσει πιο σύντοµη προθεσµία. Κάθε διαµεσολαβητής
οφείλει, λοιπόν, να είναι διαθέσιµος για να εξασφαλιστεί η ταχεία αντιµετώπιση της διαφοράς.
Τόσο στη µια περίπτωση διαµεσολάβησης όσο και στην
άλλη – συµβατική ή δικαστική – τα µέρη δεν είναι υποχρεωµένα να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσµα. Το αποτέλεσµα που αναζητείται είναι µια συµφωνία (µπορεί
ενδεχοµένως να πρόκειται για µια συµφωνία των µερών
ότι τελικά διαφωνούν), αλλά τα µέρη δεν είναι υποχρεωµένα να συµφωνήσουν. Τα µέρη, όπως και ο διαµεσο-

.

.

.

λαβητής, έχουν την ελευθερία να διακόπτουν τη διαµεσολάβηση κατά τη θέλησή τους.
Τα µέρη είναι αυτά που επιλέγουν το διαµεσολαβητή: είτε ερχόµενοα απευθείας σε επικοινωνία µε τον διαµεσολαβητή, είτε µέσω ενός κέντρου διαµεσολάβησης ή,
αν χρειάζεται, κατόπιν πρότασης ενός δικαστή. Ένα κέντρο διαµεσολάβησης όπως το Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησίας των Παρισίων (CMAP)5 ή µια ένωση,
όπως η Ένωση Ευρωπαίων ∆ιαµεσολαβητών θέτουν,
για παράδειγµα, στη διάθεση των δικαστών και των διαδίκων τα πρόσωπα των διαµεσολαβητών, των οποίων
την εκπαίδευση έχουν πιστοποιήσει και οι οποίοι µπορούν να επιλεγούν σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια,
όπως η προσωπικότητα και οι ικανότητές τους.
Αντίστοιχα, είναι δυνατό να απευθυνθούν στο κέντρο
διαµεσολάβησης και διαιτησίας του Παγκόσµιου
Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (WIPO) στη
Γενεύη, εφόσον η διαφορά έχει διεθνή χαρακτήρα.
Έτσι, η οργάνωση µιας διαµεσολάβησης εξαρτάται αναγκαία από την κοινή βούληση των µερών να αναζητήσουν έναν τρόπο φιλικής διευθέτησης της διαφοράς. Γι’
αυτό το σκοπό, ο διαµεσολαβητής οργανώνει µαζί µε τα
ενδιαφερόµενα πρόσωπα, µε ή χωρίς την παρουσία των
συµβούλων που κάθε φορά αυτοί κρίνουν χρήσιµο, µια ή
περισσότερες συναντήσεις κοινές ή χωριστές.
Είναι γενικώς προτιµότερο να έχει προηγηθεί η εκπαίδευση των διαµεσολαβητων. Ακόµα και εάν η κατάρτιση
του διαµεσολαβητή στον τοµέα που αποτελεί το αντικείµενο της διαφοράς δεν κρίνεται απολύτως απαραίτητη, οι επαγγελµατίες της πνευµατικής ιδιοκτησίας προτιµούν να έχει καλή γνώση του ζητήµατος προκειµένου
να ‘µιλούν την ίδια γλώσσα’. Τελικά, ακόµα και αυτό το
σηµείο αφορά τα µέρη και εκείνα πρέπει να συµφωνήσουν.
Εντούτοις, όσον αφορά τη δικαστική διαµεσολάβηση, ο
διαµεσολαβητής πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιεί ορισµένες προϋποθέσεις ηθικής, ικανοτήτων και ανεξαρτησίας σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 131-5 του
ΚΠολ∆, και κυρίως: 1) να κατέχει, λόγω ενεστώσας ή
πρότερης άσκησης µιας δραστηριότητας, τα αναγκαία
επαγγελµατικά προσόντα που απαιτούνται ώστε να κατανοεί τη φύση της διαφοράς, 2) να πιστοποιεί ανάλογα µε την περίπτωση, εκπαίδευση ή εµπειρία προσαρµοσµένη στην πρακτική της διαµεσολάβησης και 3) να
παρουσιάζει εγγυήσεις ανεξαρτησίας απαραίτητες για
την άσκηση της διαµεσολάβησης.
Κατά την άσκηση της διαµεσολάβησης, η θέση και η
εξουσία του διαµεσολαβητή εξαρτώνται από το σεβασµό των παρακάτω αρχών:
α) της ανεξαρτησίας του διαµεσολαβητή, που εγγυάται
την εντιµότητά του. Αυτό σηµαίνει, ότι δεν ορίζεται

5. CMAP: 39 avenue Franklin Roosevelt – 75008 PARIS – Τηλ. 01 44
95 11 40 – Fax: 01 44 95 11 49.
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ως διαµεσολαβητής πρόσωπο το οποίο έχει ή είχε
άµεσο ή έµµεσο σύνδεσµο µε ένα από τα µέρη, πλην
αυτού της συµφωνίας τους για διορισµό του. Έτσι οι
θεσµικοί διαµεσολαβητές, όπως οι διαµεσολαβητές
που συνδέονται µε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, επιχειρήσεις τύπου ή ραδιοτηλεόρασης, ακόµα και αν αυτές είναι δηµόσιες, δε φαίνεται να έχουν
επαρκείς εγγυήσεις ανεξαρτησίας στο µέτρο, που είναι υπάλληλοι αυτών των Οργανισµών.
β) της απόλυτης εµπιστευτικότητας, βασικό χαρακτηριστικό της διαµεσολάβησης, το οποίο επιτρέπει τη διατήρηση της ‘εικόνας’ (εννοείται του διαµεσολαβητή)
έναντι τρίτων, και την εγγύηση της αποτελεσµατικότητάς της. Ο σεβασµός της επαφίεται στα µέρη και το
διαµεσολαβητή στη διάρκεια αλλά και εκτός της διαµεσολάβησης. Κυρίως στη διάρκεια της διαµεσολάβησης, ο διαµεσολαβητής δεν αποκαλύπτει στη µια
πλευρά τα στοιχεία που του έχει αποκαλύψει η άλλη,
εκτός και αν έχει την συγκεκριµένη και σαφή συµφωνία της.
Η διαµεσολάβηση δεν περιέχει, λοιπόν, την υποχρέωση σεβασµού της αρχής της εκατέρωθεν ακρόασης,
σε αντίθεση µε τη συµφιλίωση / συνδιαλλαγή, την
πραγµατογνωµοσύνη, τη διαιτησία η τη δικαστική διαδικασία.
γ) της ουδετερότητας του διαµεσολαβητή, ο οποίος, αν
και διευθύνει τη διαδικασία για να βοηθήσει τα µέρη
να ακούσουν το ένα το άλλο, να µιλήσουν, να κατανοήσουν, να εξετάσουν το πεδίο δυνατής συναίνεσης
και να διαµορφώσουν µια συµφωνία, δεν έχει την
εξουσία να διευθετήσει τη διαφορά, ούτε να επιβάλλει µια ρύθµιση στα µέρη.
δ) της ανεξαρτησίας του διαµεσολαβητή, η οποία εγγυάται την ίση µεταχείριση όλων των µερών, είτε συµπαρίσταται σύµβουλος είτε όχι. Αναφορικά µε το σηµείο αυτό, οι σύµβουλοι συµµετέχουν στη διαδικασία
κατά το µέτρο που επιθυµούν τα µέρη.
Οι σύµβουλοι ενδέχεται να είναι δικηγόροι ή κάθε άλλο πρόσωπο της επιλογής των µερών, µε τη σύµφωνη
γνώµη του διαµεσολαβητή: άλλοι νοµικοί σύµβουλοι,
τεχνικοί σύµβουλοι, εµπειρογνώµονες κλπ.
Πρέπει κατά βάση να πρόκειται για δικηγόρους ή τεχνικούς συµβούλους που να ασχολούνται µε τη πνευµατική ιδιοκτησία. Η παρουσία ειδικευµένων νοµικών
συµβούλων έχει ιδιαίτερη σηµασία στη περίπτωση
των διαφορών πνευµατικής ιδιοκτησίας, δεδοµένου
ότι είναι έντονα διαποτισµένη από τη δηµόσια τάξη.
Στο τέλος της διαδικασίας, η διαµεσολάβηση θεωρείται
επιτυχής, όταν καταλήγει σε συµφωνία.
Αποτυγχάνει, όταν το ένα ή/και το άλλο µέρος, ο διαµεσολαβητής ή ο δικαστής θέτουν τέλος στη διαδικασία
της διαµεσολάβησης.
Εντούτοις, όποιο και αν είναι το αποτέλεσµα, µια προσπάθεια διαµεσολάβησης διευκρινίζει σηµαντικά τις
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προκείµενες θέσεις και συµφέροντα.
Η επιτυχία της συχνά εξαρτάται από τον ενεργητικό και
δηµιουργικό ρόλο των συµβούλων των µερών, οι οποίοι:
- µε τη γνώση του φακέλου, που διαθέτουν, εκτιµούν
την ευκαιρία και τη συγκυρία της διαµεσολάβησης,
- βοηθούν τους πελάτες τους στην οργάνωση και την
προετοιµασία της διαµεσολάβησης,
- τους συµβουλεύουν για κάθε νοµικό, διαδικαστικό ή
πρακτικό ζήτηµα,
- συµµετέχουν επίσης µαζί τους για την επεξεργασία
δηµιουργικών λύσεων,
- κατόπιν συντάσσουν και εγγυώνται τη νοµιµότητα της
συµφωνίας που θα συνοµολογηθεί.
Γι’ αυτό ο διαµεσολαβητής θεωρεί χρήσιµη και ενθαρρύνει
τη συνδροµή των συµβούλων όταν συµµετέχουν στη
διαµεσολάβηση.
Εξ άλλου είναι πάντα δυνατό – είτε σε δικαστική είτε σε
συµβατική διαµεσολάβηση – να επικυρωθεί η συµφωνία
της διαµεσολάβησης για να της δοθεί εκτελεστότητα.
Τέλος, όσον αφορά το κόστος της διαµεσολάβησης, ο
διαµεσολαβητής εργάζεται µε σκοπό την εξεύρεση µιας
συµφωνίας µόνο όταν αυτή εναρµονίζεται µε τα συµφέροντα των µερών. ∆εν τον απασχολεί το ύψος του τυχόν ποσού που θα συµφωνηθεί διότι πέραν των εξόδων
του τού καταβάλλεται αµοιβή σύµφωνα µε τις διατάξεις
περί συµβάσεως έργου ή µε ωριαία αποζηµίωση ανάλογα µε το χρόνο που διέθεσε.
Εντούτοις, προκειµένου να διατηρήσει την ουδετερότητά
του, ο διαµεσολαβητής δεν πρέπει να ενδιαφέρεται για το
αποτέλεσµα που θα επιτευχεί. Οφείλει να µη δεχτεί καµία
προαιρετική συµπληρωµατική αµοιβή επί τη βάσει του
αποτελέσµατος, ή αµοιβή µε ποσοστά ή κατ’ αποκοπήν.
Οµοίως, είναι προτιµότερο για το σκοπό αυτό να µην
επιτρέπεται να καταβληθεί η αµοιβή του (ή να γίνει η κατάθεση χρηµάτων) µόνο από το ένα µέρος, ως ακόµα µια
εγγύηση προς τα µέρη για την αµεροληψία του διαµεσολαβητή.
Στην πράξη, στο CMAP η πλειοψηφία (49%) των εµπορικών διαµεσολαβήσεων στοιχίζει µεταξύ 5.000 € και
10.000 € και το κόστος είναι γενικά µικρότερο απ’ ό,τι, αν
τα µέρη προσφύγουν σε ανεξάρτητο διαµεσολαβητή.
Παράλληλα, η συµµετοχή συµβούλων αντιπροσωπεύει
ένα κόστος, το οποίο πρέπει να συζητείται προηγουµένως
µε τον πελάτη.

.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Στην πράξη, ο τοµέας των συµβάσεων επί δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι ο κατ’εξοχήν τοµέας διαµεσολαβητικής επίλυσης των διαφορών, που προκύπτουν από
αυτές.
Η διαµεσολάβηση έχει σηµαντικό ρόλο να παίξει και είναι πολύτιµο εργαλείο πρόληψης των διαφορών, που ανα-
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κύπτουν στη πολύ προσωπική σχέση εργασίας ή στις συµβάσεις επί δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Στην πραγµατικότητα, η αβεβαιότητα και η ευπάθεια
των εξαρτηµένων σχέσεων ή τουλάχιστον αυτών που χαρακτηρίζονται από το αίσθηµα εξάρτησης και υποταγής µεταξύ, για παράδειγµα, εφερευτών και βιοµηχάνων, δηµιουργών και παραγωγών, συγγραφέων και εκδοτών, καλλιτεχνών και εµπόρων τέχνης, στυλιστών ή σχεδιαστών και
κατασκευαστών οδηγούν συχνά τους πρώτους, είτε είναι
µισθωτοί είτε όχι, να καταγγέλουν, να επικαλλούνται ή να
υπερασπίζονται τα δικαιώµατά τους έναντι των δευτέρων
µέχρι το ξέσπασµα µιας σύγκρουσης ή ρήξης που ετράφη
από το µίσος και οδήγησε σχεδόν χωρίς επιλογή σε µια δικαστική διαδικασία.
Η διαµεσολάβηση βρίσκει πρόσφορο έδαφος στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ δηµιουργών – εφευρετών και των
επιχειρήσεων που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες καθώς
και των υπεύθυνων για την υλοποίηση του σχεδίου ή προτύπου, και ενθαρρύνει την καλύτερη κατανόηση µεταξύ
τους και τη διατήρηση της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και τη διασφάλιση των σχέσεών τους. Το ίδιο ισχύει
στις σχέσεις µεταξύ των κατόχων άδειας και των ιδιοκτητών ή ακόµα µεταξύ των διανοµέων και των παραγωγών.
Από την άποψη της επιχείρησης, αυτή αφιερώνει προσπάθειες και χρήµατα για να προστατεύσει τα εµπορικά σήµατα, τα σχέδια και τα υποδείγµατα ή τις πρωτότυπες δηµιουργίες.
Έχει συµφέρον:
- να διατηρεί και διασφαλίζει στο µέγιστο δυνατό τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας,
- να αποφεύγει τη διάχυση του know-how,
- να διατηρεί την καλύτερη συνοχή,
- να διατηρεί εµπορικές σχέσεις εµπιστοσύνης.
Σε κάθε περίπτωση, ο προγραµµατισµός είναι αναγκαίο
στοιχείο της στρατηγικής6.
Η προσθήκη, λοιπόν, µιας ρήτρας διαµεσολάβησης στις
συµβάσεις µε τους προµηθευτές της επιχείρησης, τους κατόχους άδειας και τους υπαλλήλους της, σύµφωνα µε τους
όρους της οποίας οι συµβαλλόµενοι θα προσπαθήσουν να
λύσουν ειρηνικά τις διαφορές που θα προκύψουν µεταξύ
τους συναντούµενοι στο πλαίσιο µιας διαµεσολάβησης,
πριν επιχειρήσουν µια δικαστική διαδικασία ή προκαλέσουν
µια δικαστική απόφαση κατ’ ουσίαν, συνιστά ένα εργαλείο
συναγερµού και, κατ’ ένα τρόπο, ελέγχου, αλλά επίσης και
ένα καταπληκτικό εργαλείο πρόληψης.
Η διαµεσολάβηση βρίσκει επίσης πεδίο στον τοµέα
της παραβιάσεως των δικαιωµάτων.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί προσβολή των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας τα οποία ανήκουν σε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, είναι δυνατή η προσφυγή στη διαµεσολάβηση, από τη στιγµή που τα εν λόγω µέρη συµφωνούν, ακόµα και όταν δεν υπάρχει καµιά σχετική ρήτρα στη σύµβαση

.

6. ‘Que faire en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle?’,
Revue de l’OMPI, janv.-févr. 2004.

ή ούτε καν σύµβαση (κάτι πολύ συχνό όσον αφορά την παραποίηση).
Πράγµατι, ένα µέρος µπορεί σκόπιµα να προτείνει διαµεσολάβηση ad hoc πριν καν εµφανιστεί το ζήτηµα τριβής:
- όχι µόνο πριν τη λύση της σύµβασης,
- αλλά επίσης σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε προειδοποιητική επιστολή παύσης των παράνοµων πράξεων και επικείµενης προσφυγής του ζηµιωθέντος
στη δικαιοσύνη,
- όταν δεν έλαβαν χώρα ή απέτυχαν οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των δικηγόρων,
- σε περίπτωση µη ηθεληµένης προσβολής, διότι στην
πλειονότητα των περιπτώσεων, ο δράστης αυτός θα
σταµατήσει τη δραστηριότητά του ή θα δεχθεί να διαπραγµατευθεί µια συµφωνία (χορήγηση άδειας, εκχώρηση…),
- όταν ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που θεωρεί τον
εαυτό του θύµα µιας προσβολής εκτίµησε τις πιθανότητες να κερδίσει ενώπιον του δικαστηρίου αποζηµίωση που εύλογα θεωρεί, ότι θα του επιδικασθεί, καθώς και ολική ή µερική αποπληρωµή των εξόδων του
δικηγόρου σε περίπτωση, που κινήθηκε δικαστικά,
διαδικασία, που συχνά θεωρείται, ότι είναι χρονοβόρα, ακριβή και δεν αποτελεί απαραίτητα αποτελεσµατικό µέσο για την οριστική επίλυση µιας διαφοράς
πνευµατικής ιδιοκτησίας και την παύση της παράνοµης συµπεριφοράς.
Έπειτα, η διαµεσολάβηση µπορεί να διεξαχθεί στη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, µέ ad hoc συµφωνία ή
µε δικαστική διαµεσολάβηση.
Από αυτή την άποψη, ταιριάζει να υπογραµµίσουµε, ότι
η διαµεσολάβηση, χάρη στην ευελιξία της, προσαρµόζεται
σε διαφορές που έχει διακλαδώσεις σε διεθνές επίπεδο.
Πράγµατι, γνωρίζουµε, ότι πέρα από διαφορές µε χαρακτήρα καθαρά εθνικό, το αντικείµενο της πνευµατικής ιδιοκτησίας αξιοποιείται σε κάποιες εθνικές και περιφερειακές
αγορές. Αυτό οφείλεται στη διεθνοποίηση των αγορών, αλλά κυρίως στη φύση της πνευµατικής ιδιοκτησίας που προσφέρεται για εκµετάλλευση σε διεθνές επίπεδο.
Η αξιοποίηση των διαφορετικών αγορών προκαλεί συγκρούσεις µεταξύ των µερών που υπάγονται στη δωσιδικία
διαφορετικών κρατών. Αυτό καθιστά κατάλληλη την προσφυγή σε ουδέτερη µέθοδο διακανονισµού σε σχέση µε τις
χώρες αυτές και σε µια ενιαία διαδικασία για τον κανονισµό
της διαφοράς, επιτρέποντας την αποφυγή της παράστασης
ενώπιον δικαστηρίου σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.
Στο πλαίσιο µιας εκκρεµούς δικαστικής διαδικασίας
ενώπιον εθνικών δικαστηρίων, η προτεινόµενη διαµεσολάβηση µπορεί να αποτελέσει την αφορµή για τη διευθέτηση
της διαφοράς µεταξύ των κατόχων τίτλων πνευµατικής
ιδιοκτησίας που φιλονικούν για τα δικαιώµατά τους σε κοινοτική κοινοτική, διεθνή, ακόµα και σε παγκόσµια κλίµακα
και έτσι να αποδειχθεί χρήσιµη για την παγκόσµια επίλυση
των περισσοτέρων διαφορών.
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Επιπρόσθετα, στον τοµέα των παραβάσεων, οι προσβάλοντες τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας δρουν σε
διεθνή κλίµακα και δεν είναι εύκολο να οδηγηθούν ενώπιον
των εθνικών δικαστηρίων και στη συνέχεια να εκτελεσθούν
οι σε βάρος τους ληφθείσες αποφάσεις.
Παρότι ο µηχανισµός των απαιτήσεων από εγγύηση εκπληρώνει συχνά απολύτως το ρόλο του εντός µιας δικαστικής διαδικασίας, η διαµεσολάβηση προσφέρει στην περίπτωση αυτή ακόµα µια δυνατότητα, αυτή της διεξαγωγής
της στο εξωτερικό, στο έδαφος όπου βρίσκονται οι παραβάτες.
Τελικά, τα µέρη µπορούν να οργανώσουν διαµεσολάβηση ad hoc για να ρυθµίσουν τη συνέχεια µιας δικαστικής διαδικασίας, πράγµα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων (οργάνωση της εκτέλεσης στο εξωτερικό, κατανοµή της
πληρωµής της αποζηµίωσης για την αποφυγή της αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, διαδικασίες δικαστικής εκκαθάρισης και απώλειας εργασίας, τακτοποίηση των υποχρεωτικών δικαστικών δηµοσιεύσεων,
κατάσχεση του εξοπλισµού, των παραποιηµένων
εµπορευµάτων, είσπραξη οφειλοµένων και µέτρα καταστροφής).
Έτσι, η διαµεσολάβηση είναι ένα εργαλείο προληψης
και ειρήνευσης, που χρησιµοποιείται σε όλα τα στάδια
της αντιδικίας σχετικά µε δικαιώµατα πνευµατικής και
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας – εκπόνηση και διαχείριση
των δικαιωµάτων, προ της αντιδικίας, αντιδικιών (σε
πρώτο βαθµό ή κατ’ έφεση), µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης – για όλη ή µέρος της διαφοράς.
Αυτή η εναλλακτική διαδικασία παρουσιάζει περισσότερα πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις δικαστικές συγκρούσεις.
α) Πέραν της ουσιαστικής ταχύτητας και οικονοµίας
που επιτρέπει έναντι του κόστους της δικαστικής
διαδικασίας, η διαµεσολάβηση παρουσιάζει το αξιοσηµείωτο πλεονέκτηµα να επιτρέπει τη δηµιουργία και το σχεδιασµό λύσεων προσαρµοσµένων στη διαφορά.
Η διαµεσολάβηση επιτρέπει την επίτευξη µιας λύσης
‘στα µέτρα των µερών’, η οποία δε θα είχε εκδοθεί από ένα
δικαστήριο, όπως για παράδειγµα:
- περιορισµός της προστασίας του σήµατος,
- παραχωρήσεις στο γεωγραφικό εύρος της εκµετάλλευσης,
- δήλωση συγκατάθεσης για την εγγραφή τίτλων πνευµατικής ιδιοκτησίας,
- εφαρµογή διασταυρούµενων αδειών.
Προσφέρει την ελευθερία:
- οργάνωσης των σχέσεων µεταξύ συνεταίρων ή µεταξύ ανταγωνιστών, υπό την επιφύλαξη βέβαια της νοµοθεσίας περί προστασίας του ανταγωνισµού,
- επίλυσης θεµάτων που δεν έχουν ακόµα επιλυθεί από
τα δικαστήρια ώστε να υπάρχει σχετική νοµολογία,
- εκπόνησης ουσιωδών λύσεων που θα επιτρέψουν την
αποφυγή καταστάσεων αδιεξόδου ή παράλυσης και
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τη συνέχιση της εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας µέχρις ότου επέλθει νοµική
ή δικαστική λύση.
β) Η εµπιστευτικότητα της διαµεσολάβησης είναι ένα
άλλο ουσιώδες πλεονέκτηµα στις διαφορές πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Λαµβανοµένου υπόψη του διεθνούς χαρακτήρα της εκµετάλλευσης της πνευµατικής ιδιοκτησίας, υπάρχουν συχνά καλοί λόγοι να επιθυµούν τα µέρη την εµπιστευτική
ρύθµιση της διαφοράς. Ο κύριος ενός δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας που διαθέτει άδειες σχεδόν παντού στον
κόσµο θα µπορούσε να θέλει να τακτοποιήσει τη διαφορά
που προέκυψε µε έναν από τους αδειούχους, χωρίς υπερβολική δηµοσιότητα. Οµοίως, η δηµοσιότητα διαφοράς,
που αφορά στην κυριότητα ή την ισχύ του δικαιώµατος
πνευµατικής ιδιοκτησίας (διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, σχέδια και υποδείγµατα, δικαιώµατα του δηµιουργού ή συγγενικά δικαιώµατα) µπορεί να αποδειχθεί µοιραία για την επιτυχή εκµετάλλευση ενός προϊόντος ή ενός έργου.
γ) Η διαµεσολάβηση διακρίνεται για το «κάτι παραπάνω» που προσφέρει λόγω της αποτελεσµατικότητάς
της, πράγµα που την κάνει να είναι µία από τις καλύτερες
εναλλακτικές µεθόδους για την αποφυγή ή τη ρύθµιση
µιας διαφοράς.
Πράγµατι αποδίδει πολύ καλά αποτελέσµατα. Οι στατιστικές σε διάφορους τοµείς και σε διάφορες χώρες αποδίδουν ένα ποσοστό επιτυχίας της τάξης του 75-80%7.
Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται από το CMAP, σύµφωνα µε το οποίο η διαµεσολάβηση είναι αποτελεσµατική
κατά µέσο όρο σε ποσοστό 78% το 2007 έναντι 76% το
2006 (ή 80% για τις συµβατικές διαµεσολαβήσεις έναντι
84% το 2006 και 74% για τις δικαστικές διαµεσολαβήσεις
έναντι 68% το 2006).
Υπάρχει έτσι λόγος προσφυγής στη διαµεσολάβηση
στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας µε σηµαντικά
περιθώρια επιτυχίας, όταν:
- µια φιλική διευθέτηση είναι πιθανόν αναπόφευκτη και
το αποτέλεσµα της δικαστικής διαδικασίας µοιάζει
ιδιαίτερα απρόβλεπτο,
- τα µέρη θέλουν να διατηρήσουν ή να δηµιουργήσουν
εµπορικές σχέσεις (για παράδειγµα χορήγηση άδειας, δικαιόχρηση – franchise, σύµβαση προµήθειας ή
διανοµής),
- η διαφορά προέρχεται από τη µεταβολή των συνθηκών, από απρόβλεπτα λάθη ή παρερµηνείες,
- αρµόζει διακριτικότητα στη διαφορά: τα ζητήµατα που
‘παίζονται’ είναι ευαίσθητα και επιφέρουν την αποκάλυψη εµπορικών µυστικών ή τη δηµιουργία εγγράφων
ή µαρτυριών των διευθύνοντων,
- η δηµοσιότητα µιας δυσµενούς δικαστικής απόφασης
θα είχε αρνητικές συνέπειες σε επίπeδο «εικόνας»
της επιχείρησης ή της δραστηριότητας,
7. La Médiation, modes d’emploi, ouvrage collectif, Editions A2C
Médias, 2007.
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- επιβάλλεται να δοθεί γρήγορη λύση ώστε το ενδιαφερόµενος µέρος να µπορεί να οργανωθεί και να δράσει
στη συνέχεια (γα παράδειγµα στην περίπτωση µιας
επικείµενης διαφηµιστικής καµπάνιας ή παρουσίασης
στην αγορά ενός νέου προϊόντος),
- όταν οι εκτιµήσεις για θέµατα εκτός της διαφορά επιβάλλουν µια γρήγορη λύση (για παράδειγµα λόγω µεταβίβασης επιχείρησης ή συγχώνευσης),
- το πιθανό αποτέλεσµα µιας δικαστικής διαδικασίας θα
είχε πολύ σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση για παράδειγµα απαγόρευσης χρήσης ή εκµετάλλευσης,
ακύρωσης ή έκπτωσης από τα δικαιώµατα,
- η φύση της διαφοράς είναι ιδιαίτερα τεχνική ή περίπλοκη, µε υψηλό προσωπικό ή οικονοµικό κίνδυνο,
- η διαφορά έχει διακλαδώσεις σε διεθνές επίπεδο και
απαιτεί συνολική ρύθµιση.
Αντιθέτως, η διαµεσολάβηση µοιάζει καταδικασµένη σε
αποτυχία, για παράδειγµα, σε περίπτωση απάτης, εκδήλωσης κακής πίστης, όταν τα µέρη δεν έχουν κανένα σκοπό
να αποκτήσουν εµπορικές σχέσεις ή να διατηρήσουν τις
σχέσεις ανταγωνισµού ή ακόµα όταν ένα από τα µέρη αναζητά ένα αποτέλεσµα που µονο η δικαστική εξουσία µπορεί
να το παρέχει (όπως ένα δικαστικό προηγούµενο, µια ποινική καταδίκη ή µια απαλλαγή, ασφαλιστικά µέτρα ή την αναστολή ενός µέτρου εκτέλεσης).
Πέραν τούτου, η διαµεσολάβηση δεν δικαιολογείται,
όταν αγγίζει θέµατα δηµόσιας τάξης και όταν εµφανίζεται
απαραίτητο στα µέρη ή στον επιφορτισµένο µε την υπόθεση δικαστή να εκδοθεί δικαστική απόφαση, να υπενθυµίσει
στα µέρη την ισχύουσα νοµοθεσία ή να την ερµηνεύσει
(όπως στη περίπτωση διαφορών σχετικά µε την παράδοση
δικαιωµάτων, µε ακυρότητα ή έκπτωση από το δικαίωµα).
Στην περίπτωση αυτή, τα µέρη δε θα ζητήσουν διαµεσολάβηση ούτε ο δικατής θα την προτείνει, αλλά θα αποδώσει
‘δίκαιο’.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Συνεπώς, η διαµεσολάβηση δεν έχει την τάση να επιλύει όλες τις συγκρούσεις που σχετίζονται µε τη πνευµατική ιδιοκτησία, αλλά είναι βέβαιο, ότι έχει σηµαντική θέση στη γρήγορη επιλυση συγκεκριµένων διαφορών.
Ως αντίβαρο στην υπερβολική δικαστηριοποίηση των
σχέσεων, η διαµεσολάβηση είναι πάνω απ’ όλα υπόθεση
των µερών.
Αυτή η φιλική διαδικασία συνεργασίας, χωρίς µυστικές ή ειληµµένες από το διαµεσολαβητή αποφάσεις, δεν
είναι, παρ’όλα αυτά συνώνυµο µιας δικαιοσύνης «σε εκπτώσεις» ή, χειρότερα, «εκτός νόµου», αλλά ένας νέος
χώρος δικαιοσύνης που εµπιστεύεται τα ενδιαφερόµενα
µέρη ως προς τη διαµόρφωση και οικειοποίηση της δικής
τους λύσης.
Όταν µια δικαστική διαδικασία είναι εκκρεµής, το
imperium του δικαστή κατ’αίτηση των µερών τίθεται εντός
παρενθέσεων εις όφελος της αναζήτησης κατανόησης
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και κατευνασµού, αποφεύγοντας την επιδείνωση των παθών.
Η λύση που θα διαµορφωθεί πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να σέβεται τη δηµόσια τάξη και να λαµβάνει υπόψη τις
ιδιαιτερότητες του τοµέα της πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας: οι σχετικές άδειες, η αναγνώριση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, η συχνά διασυνοριακή πλευρά των διαφορών, η πολυπολοκότητά τους, η µάχη
κατά της παραποίησης που επιβάλει την παύση της παραβάσεως.
Αντί να συντάσσεται στο βραχυπρόθεσµο σκοπό της
απονοµής της δικαιοσύνης που είναι η έκδοση αποφάσεως, η διαµεσολάβηση αφορά το µακροπρόθεσµο στόχο
της κοινωνικής ειρήνης.
Ευνοεί, πέρα από την υποβληθείσα διαφορά, την επιδίωξη της διατήρησς των (καλών) σχέσεων µεταξύ των
µερών όταν αυτές παρουσιάζουν ενδιαφέρον και η συνέχισή τους αποδεικνύεται εφικτή.
Για κάποιους, το άγνωστο προκαλεί φόβο: για τους δικαστές, η διαδικασία της διαµεσολάβησης συµβολίζει συχνά µια απώλεια του δικού τους imperium και, για τους δικηγόρους, απώλεια οικονοµική.
Έτσι, πολλοί είναι οι δικηγόροι που εκτιµούν ακόµα,
συνειδητά ή µη, ότι η δικαστική διαδικασία είναι πιο προσοδοφόρα από µια συµβιβαστική λύση.
Ωστόσο, συντασσόµενοι µε τον συνάδελφό µας του
∆ικηγορικού Συλλόγου Βρυξελλών και επίσης διαµεσολαβητή Avi Schneebalg, υπενθυµίζουµε, ότι εκτός από
την υποχρέωση συµφιλίωσης / συνδιαλλαγής που έχει ο
δικηγόρος, του επιτρέπεται να συνδέσει το ποσό της
αµοιβής του, όχι τόσο µε την επιµέλεια που επέδειξε και
τα στρεβλά αποτελέσµατα, που επέφερε, αλλά µε την
ποιότητα και την ταχύτητα του αποτελέσµατος που επετεύχθη.
Αντί της διαιώνισης της «κουλτούρας» της µονοµαχίας, µια συµβιβαστική λύση πολύ καλύτερα από µια ευνοϊκή δικαστική κρίση αποφέρει στον πελάτη αυτό που
αναζητά πραγµατικά.
H χαρά της ενεργούς συµβολής σε αυτή τη συµβιβαστική λύση είναι συχνά ανώτερης ποιότητας απ’ ό,τι αυτή που
πετυχαίνεται µε µια δικαστική νίκη, χωρίς να υπολογίζεται, ότι µια τέτοιας ποιότητας παρεχόµενη υπηρεσία προς
τον πελάτη δηµιουργεί εξάρτηση και επαναφέρει στη
∆ικαιοσύνη την απωλεσθείσα(;) αίγλη της.
Η διαµεσολάβηση πρέπει, λοιπόν, να καταναλώνεται
χωρίς περιορισµούς από εκείνον, που υιοθετεί ηθεληµένα
και εν πλήρει επιγνώσει τη λύση αυτής για τις διαφορές σε
δικαιώµατα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
Ναρκωτικό ή ιός, πρέπει να την κολλά και να την αφήνει να κυλά µέσα στις αρτηρίες του, για να επιρέψει να εκδηλωθεί ελεύθερα η φαντασία και η δηµιουργικότητα.
∆εν αποµένει στους άµεσα ενδιαφεροµένους – δικηγόρους, συµβούλια βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, επιχειρήσεις
και άλλους φορείς καινοτοµίας και δηµιουργίας – παρά να
την καλλιεργήσουν για να της δώσουν υλική υπόσταση.

