
Παηένηερ 
λογιζμικού 



Διζαγωγή 

   Η ηδέα ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο 
(παηέληεο) πάεη πίζσ ζηνπο κνλάξρεο ηνπ 
Μεζαίσλα, νη νπνίνη εθρσξνχζαλ δηθαηψκαηα 
θαη πξνλφκηα κε ηε κνξθή αλνηθηψλ 
επηζηνιψλ (''litterae patentes'' ζηα ιαηηληθά) 
νη νπνίεο έθεξαλ ηε βαζηιηθή ζθξαγίδα. 
Σέηνηεο παηέληεο ζε δηαδηθαζίεο παξαζθεπήο 
γπαιηνχ, γηα παξάδεηγκα, ήηαλ ζπλεζηζκέλν 
λα παξαρσξνχληαη ζηε βάζε φηη νη δεμηφηεηεο 
γηα απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ζα δηδάζθνληαλ ζε 
άιινπο 



   Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξσηνπφξα ζηελ 
ρνξήγεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ήηαλ ε 
Αγγιία. Η Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία απφ ηνλ 
"15ν αηψλα", μεθίλεζε λα ρνξεγεί δηθαηψκαηα 
ζε θαηαζθεπαζηέο πνπ κε ηηο κεζφδνπο ηνπο 
βνεζνχζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξαηηθήο 
νηθνλνκίαο. Η πξψηε θαηνρπξσκέλε 
εθεχξεζε αλήθεη ζηνλ John Utynam, ε νπνία 
ηνπ απνλεκήζεθε ην 1449 απφ ηνλ βαζηιηά 
Henry IV, παξέρνληάο ηνπ παξάιιεια 
κνλνπσιηαθά δηθαηψκαηα γηα ηα επφκελα 20 
ρξφληα. 
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 Καηά ηε δηάξθεηα (1561 – 1590) βαζηιείαο  
ηεο Elizabeth Ι θαη ηνπ δηαδφρνπ ηεο James I 
 ζπλερίζηεθε ε παξαρψξεζε αλάινγσλ 
 δηθαησκάησλ. Ο αλψηεξνο άξρνληαο  
ελέθξηλε ηηο εθεπξέζεηο κφλν ζηελ  
πεξίπησζε πνπ ηνλ ηθαλνπνηνχζαλ θαη  
ζηε ζπλέρεηα πξνρσξνχζε ζηελ παξα- 
ρψξεζε άδεηαο κνλνπσιηαθήο πξνψζεζεο 
 ησλ αγαζψλ ζηελ αγνξά απφ ηνπο 
 εθάζηνηε δεκηνπξγνχ πξνυπνζέηνληαο 
 λα γίλεηαη γλσζηή ε αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο 
 θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εθεχξεζήο ηνπο.  



  Έπεηηα απφ αληηδξάζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ, 
ν James I ην 1610 πξνέβε ζε απφζπξζε 
φισλ ησλ κνλνπσιίσλ πνπ είραλ 
ρνξεγεζεί, ελψ ζέζπηζε λφκν ζχκθσλα κε 
ηνλ νπνίν απαγφξεπε ην κνλνπψιην 
αγαζψλ, εθηφο θαη εάλ ε εθεχξεζε αγαζνχ 
ήηαλ θαηλνηφκα θαη κε πινπνηήζηκε απφ 
θαλέλαλ αληαγσληζηή. 



   Σν 1624 θαζηέξσζε επίζεκν λφκν γηα δηπιψκαηα 
επξεζηηερλίαο θαη έπεηηα απφ κεξηθέο 
ηξνπνπνηήζεηο θαηείρε ηζρχ γηα 200 ρξφληα 
πξνθαιψληαο έληνλεο δηακάρεο αλάκεζα ζε 
αληαγσληζηέο. Γηα λα δηαιεπθαλζεί ε θαηάζηαζε 
πνπ είρε δεκηνπξγεζεί εθδφζεθε ην 1785 λφκνο, 
κε ηνλ νπνίν θάζε εθεπξέηεο ζα έπξεπε λα 
παξέρεη ιεπηνκεξέζηαηε αλαθνξά ηεο 
δεκηνπξγίαο ηνπ. Έπεηηα απφ κηα ζεηξά 
ηξνπνπνηήζεσλ ησλ κέρξη ηφηε λφκσλ, ην 1852 
ζπλελψζεθαλ ζην θαλνληζκφ επηινγήο 
εθεπξέζεσλ δεκηνπξγψληαο ην γξαθείν 
επξεζηηερλίαο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ.  



     Έλα ζεκαληηθφ νξφζεκν ζηελ αλάπηπμε ηνπ βξεηαληθνχ 
ζπζηήκαηνο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ήηαλ ν λφκνο ηνπ 
1902, ν νπνίνο εηζήγαγε κηα πεξηνξηζκέλε έξεπλα ζρεηηθά 
κε ηελ θαηλνηνκία ηεο εθεχξεζεο, πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε 
δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. Παξφκνηα ην Ακεξηθαληθφ 
χληαγκα ζε έλα απφ ηα άξζξα ηνπ δηαζθαιίδεη ζην 
δεκηνπξγφ ην δηθαίσκα λα δηαρεηξίδεηαη ην δεκηνχξγεκά ηνπ 
ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Η πινπνίεζε απηήο ηεο ηδέαο 
πηζηνπνηείηαη κέζσ ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο 
(παηέληεο). Πιένλ νη κεγάιεο εηαηξείεο ζέινληαο λα 
απνθηήζνπλ πιενλέθηεκα έλαληη κεγαιχηεξσλ αληηπάισλ 
ηνπο μεθίλεζαλ λα θαηνρπξψλνπλ κε δηπιψκαηα 
επξεζηηερλίαο ηα πξντφληα ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην 
ζχζηεκα θαηαρψξεζεο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο 
πξνζπάζεζε λα εηζέιζεη ζηνλ θιάδν ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη 
ησλ Σειεπηθνηλσληψλ κε ακθηιεγφκελα απνηειέζκαηα. 



Σα ηειεπηαία ρξφληα,  

ην ζχζηεκα θαηαρψξεζεο  

δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο 

 πξνζπάζεζε λα εηζέιζεη  

ζηνλ θιάδν ηεο Πιεξνθν- 

ξηθήο θαη ησλ Σειεπηθνηλσ- 

ληψλ κε ακθηιεγφκελα απνηειέζκαηα. 



Οπιζμόρ 

 Παηένηα είναι ένα 
είδορ πποζηαζίαρ για 
μία εθεύπεζη. Είναι 
ένα πάπε δώζε 
μεηαξύ ηηρ κοινυνίαρ 
και ηος εθεςπέηη. Ο 
εθεςπέηηρ 
αποκαλύπηει ηην 
ανακάλςτή ηος και η 
κοινυνία ηος δίνει ηο 
μονοπώλιο για 
πεπιοπιζμένο σπόνο, 
έηζι ώζηε να έσει 
εμποπικό όθελορ. 

 



    Τπάξρνπλ δηάθνξνη "νξηζκνί" γηα ην απνηειεί παηέληα 
ινγηζκηθνχ ή δίπισκα επξεζηηερλίαο. Λακβάλνληαο 
ππφςηλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ θαηέρεη ην ινγηζκηθφ ζην 
ηερλνινγηθφ πεδίν, ε πην επξέσο δηαδεδνκέλε 
επηρεηξεκαηνινγία πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηνλ νξηζκφ 
ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο είλαη απηή πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην "ΔΡΟ" (European Patent 
Office), ην νπνίν αλαθέξεη σο παηέληα ινγηζκηθνχ, 
ηελ εθεχξεζε ε νπνία εμ’ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη 
ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ή θάπνην 
δίθηπν ππνινγηζηψλ ή θάπνην άιιν εμάξηεκα ην νπνίν 
κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί θαη ε εθεχξεζε απηή 
κπνξεί λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά είηε εμ’ νινθιήξνπ είηε 
ελ κέξεη ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά σο 
πξνγξάκκαηα. 

http://en.swpat.org/wiki/Software_patents_wiki:_home_page
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Μια εθεύπεζη μποπεί να 
αναγνωπιζηεί με δίπλωμα 
εςπεζιηεσνίαρ εάν: 

 είλαη πξσηνπνξηαθή, 
δειαδή δελ έρεη 
πινπνηεζεί απφ 
θάπνηνλ άιιν θνξέα 
(είηε εηαηξεία, είηε 
αλζξψπηλν 
παξάγνληα) 

 κπνξεί λα 
εθαξκνζηεί γηα 
εξεπλεηηθνχο 
ζθνπνχο ή 
βηνκεραληθνχο 
ζθνπνχο, δειαδή λα 
έρεη πξαθηηθή αμία 



    Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο δίλνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηνπηθή 
αξρή θαη νξηνζεηνχληαη απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ λνκνζεζία ηνπ θάζε θξάηνπο, φπσο 
επίζεο θαη απφ ηα γεσγξαθηθά - ρσξηθά φξηα. Κάζε δίπισκα 
επξεζηηερλίαο θαηέρεη λνκηθή ηζρχ εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ 
πεξηνξηζκψλ θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε ηζρχο ηνπ απφ ηνλ 
εθεπξέηε ηνπ κφλν ζην εθάζηνηε θξάηνο απ’ φπνπ 
λνκηκνπνηήζεθε ή εθδφζεθε. Δπίζεο πξνυπνζέζεηο 
ρνξήγεζεο κηαο επξεζηηερλίαο απνηεινχλ ην ηερληθφ ηκήκα 
ή ε ηερληθή ζπκβνιή. Μηα εθεχξεζε πνπ εθαξκφδεηαη ζε 
ππνινγηζηή δελ ζεσξείηαη φηη ζπληζηά ηερληθή ζπκβνιή 
απιψο θαη µφλν επεηδή εµπιέθεηαη ε ρξήζε ππνινγηζηή, 
δηθηχνπ ή πξνγξακκαηηδφκελεο ζπζθεπήο. Παξάιιεια ην 
δίπισκα επξεζηηερλίαο θαιχπηεη µφλν ηελ ηερληθή ζπκβνιή 
θαη φρη ην πξφγξακκα ηνπ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 
γηα ηελ εθεχξεζε ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο. 



Παηένηερ λογιζμικού-Η.Π.Α 



    Γεθαεηίεο απφ ην 1950 έσο ην 1970, ην 
γξαθείν Δπξεζηηερληψλ θαη "Δκπνξηθψλ 
εκάησλ" ησλ Η.Π.Α. δελ παξαρσξνχζε 
δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο γηα εθεπξέζεηο πνπ 
ζρεηίδνληαλ κε ππνινγηζκνχο ειεθηξνληθψλ 
πξνγξακκάησλ, Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ 
Η.Π.Α κε απνθάζεηο ησλ Gottschalk "v. 
Benson" (1968) θαη "Parker v.Flook" (1975) 
αληηιακβάλνληαλ ηα πξνγξάκκαηα 
ππνινγηζηψλ σο εθεπξέζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ 
κε καζεκαηηθνχο αιγνξίζκνπο θαη φρη κε 
δηεξγαζίεο. 
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   Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην ζηελ ππφζεζε "Diamond 
v. Diehr" ηνπ 1981, δηέηαμε ην Γξαθείν Παηέλησλ 
θαη Δκπνξηθψλ εκάησλ λα ρνξεγήζεη δίπισκα 
επξεζηηερλίαο ζε κία εθεχξεζε, παξφηη ε 
εθεχξεζε απαηηνχζε κφλν ηε ρξήζε ελφο 
πξνγξάκκαηνο ππνινγηζηή. Σν Αλψηαην 
Γηθαζηήξην γλσξίδνληαο φηη ε ζπγθεθξηκέλε 
εθεχξεζε ρξεζηκνπνηνχζε ήδε γλσζηέο κεζφδνπο 
πξφζηαμε ην Γξαθείν Παηεληψλ λα ρνξεγήζεη 
δίπισκα επξεζηηερλίαο κε ην επηρείξεκα φηη ε 
εθεχξεζε δελ ήηαλ απιψο έλαο καζεκαηηθφο 
αιγφξηζκνο αιιά κηα δηεξγαζία. 

http://www.bitlaw.com/source/cases/patent/Diamond_v_Diehr.html
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    Σν Οκνζπνλδηαθφ Δθεηείν ηεο Οκνζπνλδηαθήο 
Πεξηθέξεηαο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ 
εκπίπηνπλ ηα δεηήκαηα επξεζηηερλίαο ζηηο ΗΠΑ, 
απαίηεζε έλα πξφγξακκα ππνινγηζηή γηα λα είλαη 
θαηάιιειν γηα θαηνρχξσζε κε δίπισκα 
επξεζηηερλίαο λα έρεη πξαθηηθή εθαξκνγή. Σελ 
πεξίνδν πξνεδξίαο ηνπ Bill Clinton ε θαηνρχξσζε 
παηέλησλ ινγηζκηθνχ γεληθεχηεθε. Η δπλαηφηεηα 
ρνξήγεζεο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ινγηζκηθνχ 
πξνσζήζεθε απφ δηνηθεηηθή άπνςε κε ην 
δηνξηζκφ ηνπ "Bruce Lehman" σο επηθεθαιήο ηνπ 
Γξαθείνπ Δπξεζηηερληψλ θαη Δκπνξηθψλ ζεκάησλ 
ην 1994 

http://www.americanprogress.org/events/2009/01/inf/LehmanBruce.html
http://www.americanprogress.org/events/2009/01/inf/LehmanBruce.html
http://www.americanprogress.org/events/2009/01/inf/LehmanBruce.html
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    Έπεηηα απφ γεληθέο νδεγίεο γηα ηελ εμέηαζε 
θαη ρνξήγεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο πνπ 
εθδφζεθαλ απφ ην Γξαθείν Δπξεζηηερληψλ, ην 
ίδην ην Γξαθείν εξκήλεπε ηηο απνθάζεηο πνπ 
εμέδηδε ην Αλψηαην Γηθαζηήξην κε ηέηνην 
ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ έθδνζε 
δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ζε κεγάιν εχξνο 
πεξηπηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ ζρεδφλ θακία ζρέζε 
κε θπζηθέο δηεξγαζίεο, φπσο νη αιγφξηζκνη. 



    Η λνκηκνπνίεζε ησλ επξεζηηερληψλ 
ινγηζκηθνχ δελ θαηέζηε πνηέ ζαθήο απφ ην 
Ακεξηθάληθν Κνγθξέζν βάζεη ηεο γεληθήο 
πεξηγξαθήο σο πξνο ην ηη επηδέρεηαη 
θαηαρψξεζε κε δίπισκα επξεζηηερλίαο απφ ην 
Νφκν πεξί Δπξεζηηερληψλ ηνπ 1952. Η 
απνηπρία ηνπ Κνγθξέζνπ λα ηξνπνπνηήζεη ην 
λφκν κεηά απφ ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ 
επέηξεπαλ ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο 
ινγηζκηθνχ εξκελεχηεθαλ σο ζησπειή 
απνδνρή ηνπο. 



Παηένηερ λογιζμικού-Δςπώπη 



     Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ 
αλήθνπλ ή είλαη κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ 
Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο. Δλψ ηα Δπξσπατθά θξάηε 
δελ έρνπλ ελαξκνληζκέλε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ 
παξαρψξεζε δηπισκάησλ επξεζηηερληψλ ινγηζκηθνχ, 
ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε, κε πξφηαζε, νδεγία 
γηα θαηνρχξσζε-λνκηκνπνίεζε κε δίπισκα 
επξεζηηερλίαο, εθεπξέζεηο πνπ πινπνηνχληαη κέζσ 
ππνινγηζηή Σν άξζξν 52 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο 
Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο πξνβιέπεη φηη ηα 
πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ δελ είλαη 
εθεπξέζεηο ππφ ηε γεληθφηεξε έλλνηα ηνπ λφκνπ. Έλαο 
ιφγνο είλαη φηη ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ ινγηζµηθνχ θαιχπηνπλ αθεξεκέλεο 
ηδέεο. 



     Σν 1986 ην Δπξσπατθφ Γξαθείν Γηπισκάησλ 
Δπξεζηηερλίαο (European Patent Office, ΔΡΟ), 
παξαβαίλνληαο ην άξζξν 52, άξρηζε λα ρνξεγεί δηπιψκαηα 
επξεζηηερλίαο γηα πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ. Σν 1997 έλα 
κεγάιν κέξνο δηθεγφξσλ θαη εηαηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ 
ππξήλα ηνπ ΔΡΟ απνθάζηζαλ φηη ν λφκνο έπξεπε λα 
επελαδηαηππσζεί ψζηε λα ζπκθσλεί κε ηελ πνιηηηθή ηνπ 
Δπξσπατθνχ Γξαθείνπ Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο. Σν 2002 
ε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθήο Αγνξάο ηεο Κνκηζηφλ ππφ ηνλ Frits 
Bolkestein ππέβαιε ηελ πξφηαζε 2002/0047 γηα ηελ νδεγία 
ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα θαηνρχξσζεο κε δίπισκα 
επξεζηηερλίαο ησλ εθεπξέζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε 
ππνινγηζηή. Η νδεγία ζα ελαξκφληδε ηηο ζρεηηθέο εζληθέο 
λνκνζεζίεο θαη ζα δηεπθξίληδε ηνπο φξνπο θαηνρχξσζεο κηαο 
εθεχξεζεο. 



    ην άξζξν 52 ηεο "Δπξσπατθήο χµβαζεο" 
ζρεηηθά µε ηα Γηπιψµαηα Δπξεζηηερληψλ 
νξίδνληαη νη "πξνυπνζέζεηο" πνπ πξέπεη λα 
πιεξνχληαη ψζηε λα θαηνρπξσζεί µε δίπισµα 
επξεζηηερλίαο κηα εθεχξεζε. χµθσλα µε ην 
άξζξν ηζρχεη φηη: 

 Δπξσπατθά δηπιψµαηα ρνξεγνχληαη ζε φιεο 
ηηο εθεπξέζεηο πνπ έρνπλ εµπνξηθή 
εθαξµνγή, είλαη θαηλνχξηεο θαη πεξηέρνπλ 
θάπνην βήµα ηερλνινγηθήο πξνφδνπ. 
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Οι παπακάηω πεπιπηώζειρ δεν 
µποπούν να θεωπηθούν ωρ 
καηοσςπώζιµερ εθεςπέζειρ : 

 

 

 Αλαθαιχςεηο, 
επηζηεµνληθά 
ζεσξήµαηα, 
µαζεµαηηθέο 
µέζνδνη 

 

 

 Πλεπµαηηθέο 
δεµηνπξγίεο 



 Καλφλεο δηεμαγσγήο 
παηγλίσλ, 
αιγφξηζµνη, 
δηαδηθαζίεο θαη 
πξνγξάµµαηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ 

 Αλαπαξάζηαζε 
πιεξνθνξίαο 



    Όια ηα ηµήµαηα µηαο ππφ θαηνρχξσζεο 
εθεχξεζεο, ηα νπνία αλήθνπλ άµεζα ζε µηα 
απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο απνθιείνληαη 
θαηνρχξσζεο Σν παξαπάλσ άξζξν απνηειεί 
ηξνπνινγία ηεο 24/09/2003 απφθαζεο ηνπ 
"Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ", κε βάζε ηελ 
νπνία ζα πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζην 
Δπξσπατθφ Γξαθείν Δπξεζηηερληψλ λα παξέρεη 
δηπιψµαηα επξεζηηερλίαο ζε εθεπξέζεηο πνπ 
εθαξµφδνληαη ζε ππνινγηζηή 
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    Οη επξσβνπιεπηέο µε ςήθνπο 361 ππέξ,157 
θαηά θαη 28 απνρέο έθαλαλ δεθηή ηελ πξφηαζε 
ηεο θ. Arlene McCarthy, αιιά µέζσ κηαο ζεηξάο 
ηξνπνινγηψλ θαηέζηεζαλ ζαθέο φηη ε ςήθηζε ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ δελ αθνξά ηελ έθδνζε 
δηπισµάησλ επξεζηηερλίαο γηα πξνγξάµµαηα 
ινγηζµηθνχ. Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 
δηάξθεηα ηζρχνο ελφο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο 
δηαθέξεη κε βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο 
ρψξαο. Αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά φηη ζηηο Ηλσµέλεο 
Πνιηηείεο θαη ζηελ Διιάδα είλαη 17 ρξφληα ελψ 
ζην Ηλσµέλν Βαζίιεην 20 ρξφληα. 



Η.Π.Α-Δςπώπη 

 Η Δπξψπε αθφκε 
πξνεγείηαη ησλ ΗΠΑ 
ζηε βηνκεραλία 
πιεξνθνξηθήο, θαζψο 
είλαη κία πεξηνρή 
ειεχζεξε απφ ην 
βάξνο ησλ 
δηπισκάησλ 
επξεζηηερλίαο ζην 
ινγηζκηθφ ηα νπνία νη 
Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 
επηβάινπλ ζηνλ εαπηφ 
ηνπο. 
 

 Οη κηθξνκεζαίεο 
εηαηξίεο ινγηζκηθνχ 
έρνπλ θάλεη ηελ 
Δπξψπε έλαλ 
θεληξηθφ παίθηε ζηελ 
θαηλνηνκία, ελψ ζηηο 
ΗΠΑ, ε αλάπηπμε 
θαηλνηφκνπ 
ινγηζκηθνχ 
πεξηνξίδεηαη ζε ιίγα 
κνλνπψιηα. 
 



Παηενηερ λογιζμικος-Δλλαδα 



    Ο Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο (Ο.Β.Ι.) 
ηδξχζεθε ην 1987 (Ν.1733/1987), είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, νηθνλνκηθά αλεμάξηεην 
θαη δηνηθεηηθά απηνηειέο. Δπνπηεχεηαη απφ ην 
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, θαηέρεη ηελ απνθιεηζηηθή 
αξκνδηφηεηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εθεπξέζεσλ ζηελ 
Διιάδα θαη παξέρεη ηερλνινγηθή πιεξνθφξεζε απφ 
ηίηινπο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. Δπηπξφζζεηα ν ΟΒΙ, 
έρεη δεκηνπξγήζεη πεξηθεξεηαθέο ειεθηξνληθέο 
βηβιηνζήθεο (Θεζζαινλίθε, Ηξάθιεην Κξήηεο) κε 
ζηφρν ηε δηάρπζε ηεο ηερλνινγηθήο πιεξνθφξεζεο 
θαη ζηνλ επξχηεξν ειιαδηθφ ρψξν. 



Ο ζκοπόρ - αποζηολή ηος ΟΒΙ 

 ρνξήγεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, 
δηπισκάησλ ηξνπνπνίεζεο θαη πηζηνπνηεηηθψλ 
ππνδείγκαηνο ρξεζηκφηεηαο, θαζψο θαη 
γλσκνδφηεζε θαηά ην άξζξν 13, γ θαηαρψξηζε 
ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ηα ηηο κε 
ζπκβαηηθέο άδεηεο εθκεηάιιεπζεο 

 θαηαρψξηζε ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο 
 ζπλεξγαζία κε νκνεηδείο νξγαληζκνχο άιισλ 

ρσξψλ, κε δηεζλείο νξγαληζκνχο, κε 
εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο θνξείο ηεο 
ρψξαο θαζψο θαη ζχλδεζή ηνπ κε νξγαληζκνχο 
θαη ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ 



 πξνεηνηκαζία θαη έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ 
δηεζλψλ ζπλζεθψλ ζε ζέκαηα δηπισκάησλ 
επξεζηηερλίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο 

 εθπξνζψπεζε ηεο Διιάδνο ζε δηεζλείο 
νξγαληζκνχο κε απφθαζε ησλ θαηά 
πεξίπησζε αξκφδησλ ππνπξγψλ 

 παξνρή ζπκβνπιψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 
κε λέεο ηερλνινγίεο θαη ηερλνγλσζίεο, κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ 
γηα ηα απφξξεηα κεηξψα, αξρεία θαη βηβιία 



 παξαθνινχζεζε θαη απνγξαθή ηεο ρξήζεο 
επξεζηηερληψλ, θαηλνηνκηψλ θαη 
κεηαθεξφκελεο ηερλνινγίαο ζηελ Διιάδα 
θαη ζην εμσηεξηθφ 

 ηαμηλφκεζε επξεζηηερληψλ θαη ζπκβάζεσλ 
κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαηά θαηεγνξίεο 
ρξήζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ 
δηεζλψλ ηζρπφλησλ θξηηεξίσλ 



 
Παηένηερ:Βοηθούν ή ςπομονεύοςν  
ηην πληποθοπική; 
 

 
    Δδψ θαη ρξφληα είλαη αλνηρηή κηα κεγάιε 

ζπδήηεζε ζην θαηά πφζν ην παηεληάξηζκα 
ηερλνινγηψλ είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ, φρη 
κφλν γηα ηελ πιεξνθνξηθή, αιιά γηα ηελ 
βηνκεραλία γεληθφηεξα. Γηα παξάδεηγκα 
ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία, ππάξρεη 
θπξηνιεθηηθά έλαο πφιεκνο ζρεηηθά κε ηηο 
παηέληεο θαη ηνλ ρξφλν πνπ κπνξνχλ λα 
δηαξθνχλ 
 



    πφιεκνο κε πνιιά θαη θαιά επηρεηξήκαηα 
εθαηέξσζελ, φπσο ην φηη ε πξνζηαζία ησλ 
παηεληψλ βνεζάεη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε 
ηεο αλάπηπμεο ή ζηνλ αληίπνδα πσο νη 
παηέληεο  δεκηνπξγνχλ κνλνπψιηα θαη 
απμάλνπλ θαηαθφξπθα ηηο ηηκέο. Ση ηζρχεη 
φκσο ζηελ πιεξνθνξηθή; 



    Σν θιέγνλ δήηεκα κε ηηο παηέληεο 
ινγηζκηθνχ ζε αληηπαξάζεζε κε ην copyright 
είλαη φηη ελψ ζην δεχηεξν απιά 
θαηνρπξψλεηαη ε πινπνίεζε ελφο πξάγκαηνο 
(πρ κία DLL) ζην δεχηεξν θαηνρπξψλεηαη ε 
ηδέα. Πνηά ε δηαθνξά; Αλ θάλσ copyright ην 
φλνκα Sherlock Holmes, ηφηε δελ κπνξείο λα 
γξάςεηο βηβιίν πνπ ν ήξσαο λα είλαη 
δαηκφληνο ληεληέθηηβ πνπ λα ιέγεηαη Sherlock 
Holmes, αιιά κπνξείο λα γξάςεηο γηα έλαλ 
άιιν δαηκφλην ληεληέθηηβ κε άιιν φλνκα, πρ 
James Bond. 



   Αλ φκσο ν Sherlock Holmes ήηαλ παηέληα, 
ηφηε δελ κπνξείο λα γξάςεηο θαλέλα βηβιίν κε 
δαηκφλην ληεληέθηηβ, φπσο θαη λα ηνλ 
νλνκάζεηο. Έηζη, κπνξεί λα θαηνρπξσζεί πρ ε 
ηδέα ηνπ progress bar, αθαηξφληαο ην 
δηθαίσκα απφ έλαλ πξνγξακκαηηζηή λα 
πινπνηήζεη ην δηθφ ηνπ progress bar ρσξίο λα 
πιεξψζεη πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Απηφ 
απνηειεί κία εηδνπνηφ δηαθνξά πνπ θάλεη ηα 
πξάγκαηα ηδηαίηεξα ζνβαξά. 



   Σν άιιν είλαη φηη κε ηηο παηέληεο ινγηζκηθνχ 
απμάλεηαη δξακαηηθά ην θφζηνο αλάπηπμεο 
ελφο πξνγξάκκαηνο απφ ηηο ίδηεο ηηο 
επηρεηξήζεηο. Γηα θάζε ηη πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηνχλ, πρ Start Button, progress bar, 
θιπ, ζα πξέπεη λα αλαδεηνχλ αλ ππάξρεη απηή 
ε ηδέα θαηνρπξσκέλε θαη αλ ηειηθά είλαη, λα 
πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ 
δεκηνπξγφ θαη λα παδαξεχνπλ ηελ ηηκή 
παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ 



    Δθηφο απφ ην θφζηνο γηα ηελ 
παξαρψξεζε ρξήζεο κίαο παηέληαο, φηαλ 
κηιάκε γηα κεγάια θαη ζνβαξά 
πξνγξάκκαηα, ηεξάζηην θφζηνο έρεη θαη ε 
ίδηα ε αλαδήηεζε γηα ηπρφλ ρξεζηκoπνίεζε 
θάπνηαο παηέληαο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη. 



    Έηζη, απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή ην 
θφζηνο αγνξάο ησλ πξνγξακκάησλ απμάλεηαη 
(θαη καδί πνιιψλ άιισλ πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ρξήζε ππνινγηζηή 
σο ελδηάκεζν εξγαιείν) θαη απφ ηελ πιεπξά 
ησλ επηρεηξήζεσλ, νη κηθξέο θαη φρη 
νηθνλνκηθά εχξσζηεο επηρεηξήζεηο ζα 
θιείλνπλ ε κία κεηά ηελ άιιε κε κπνξψληαο 
λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο πιεξσκψλ 
απέλαληη ζηνπο θαηφρνπο παηεληψλ.  



    Σν ηί επηπηψζεηο κπνξεί λα έρεη απηφ γηα 
ηελ νηθνλνκία ζε φια ηα επίπεδα θαη ηελ 
αγνξά εξγαζίαο ηνπ θιάδνπ καο κπνξεί λα 
ην θαληαζηεί ν θαζέλαο... 



    Μεηά, λα κελ μερλάκε φηη νη παηέληεο ινγηζκηθνχ 
είλαη έλαο ππαξθηφο θίλδπλνο. Η ειιεληθή εηαηξία 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (θξαηηθφο θνξέαο) έρεη 
ήδε παξαιάβεη ζηελ ρψξα καο ρηιηάδεο αηηήζεηο 
γηα παξαρψξεζε παηεληψλ απφ επηρεηξήζεηο 
θπξίσο θαη έρεη ήδε θάλεη ηελ πξνεγθξηζή ηνπο. 
Σί ζεκαίλεη απηφ; Όηη κε ην πνπ δνζεί ην ΟΚ γηα 
ηελ ζέζπηζε παηεληψλ ζηελ Δπξψπε, ηελ 
επφκελε θηφιαο κέξα ζα έρνπκε ρηιηάδεο παηέληεο 
θαηνρπξσκέλεο απφ επηρεηξήζεηο! Κη απηφ ρσξίο 
θακία ππεξβνιή. Καη θπζηθά, ην ίδην ζθεληθφ ζα 
επηθξαηήζεη παλεπξσπατθά. 



   Σέινο, λα κελ μερλάκε θαη κία αθφκα 
παξάκεηξν πνπ δελ έρεη αλαδεηρζεί 
αξθεηά, αιιά έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Οη 
παηέληεο ινγηζκηθνχ πνπ ππάξρνπλ ήδε 
ζηηο ΗΠΑ δελ αλαγλσξίδνληαη ζεζκηθά απφ 
ηελ ΔΟΚ (λπλ ΔΔ). Γειαδή κία 
Ακεξηθάληθε παηέληα κπνξψ κέρξη ζηηγκήο 
λα ηελ ρξεζηκνπνηήζσ εγψ ζηελ Δπξψπε 
ρσξίο λα έρσ ηνλ θφβν κελ κε θπλεγήζεη 
ν Ακεξηθάλνο ηδηνθηήηεο ηεο 



    Αλ φκσο ε Δπξσπατθή Έλσζε ζεζπίζεη 
ηηο παηέληεο ινγηζκηθνχ, ηφηε δελ κπνξεί 
παξά λα δερηεί ηηο Ακεξηθάληθεο παηέληεο 
σο έγθπξεο θαη ζπλεπψο λα ηηο ζεβαζηεί 
πιένλ ζηελ Δπξσπατθή αγνξά. 



    Δπνκέλσο, κε ην πνπ ζα ςεθηζηεί ν 
ζεζκφο ησλ παηεληψλ ινγηζκηθνχ ζηελ ΔΔ, 
απηφκαηα, εθηφο απφ ηηο ήδε 
πξνεγθξηκέλεο παηέληεο ζηελ ΔΔ, ζα 
έρνπκε θαη ηηο Ακεξηθάληθεο. Γη΄απηφ νη 
ΗΠΑ ζέινπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ παηεληψλ 
ινγηζκηθνχ ζηελ Δπξψπε. 



    Απφ ηελ IBM, σο ηηο, Microsoft, Intel, 
Apple, Nokia, Samsung θ.ιπ., ε θάζε 
εηαηξεία παξάγεη θάζε ρξφλν ζεβαζηφ 
αξηζκφ παηεληψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηα 
πξντφληα ηεο. 



Τα πποβλήμαηα λοιπόν θα 
μποπούζαν να καηηγοπιοποιηθούν 
σονδπικά: 

 

  (α)  ζηε Γημιοςπγία μονοπωλίων λόγω 
παηενηών θαη 

 

   (β) ζην Patent Trolling 

 



    Όζνλ αθνξά ην (α), αο ππνζέζνπκε πσο 
κηα εηαηξεία παξάγεη έλα πξντφλ, ην νπνίν 
είλαη ηδηαίηεξα επηηπρέο, θαη ζίγα-ζηγά 
γίλεηαη θπξίαξρν. ηελ αγνξά ζα 
κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ θαη άιια 
αληίζηνηρα πξντφληα, αιιά επεηδή ην 
ζπγθεθξηκέλν πξντφλ είλαη πιένλ de facto 
standard, δελ είλαη δπλαηφλ θαλέλαο λα ην 
αληαγσληζηεί. 



    Αθφκε, ε ίδηα απηή εηαηξεία, δεηάεη 
παξάινγα πνζά γηα λα δψζεη άδεηεο ζε 
ηξίηνπο ψζηε λα παξάγνπλ ζπκβαηά κε ην 
δηθφ ηεο, πξντφληα. Όπσο νη Intel θαη x86 
επεμεξγαζηέο, software φπσο ην AutoCAD, 
ην Adobe Flash, θ.ιπ. 



    Οη παηέληεο ινηπφλ, ζπρλά δεκηνπξγνχλ 
κνλνπψιηα πνπ θξελάξνπλ ηελ αλάπηπμε 
θαη ηνλ λενηεξηζκφ ελψ θνζηίδνπλ πνιιά 
ρξήκαηα ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 



    Όζνλ αθνξά ην (β) ν φξνο patent trolling 
αλαθέξεηαη πξψηηζηα ζε εηαηξείεο πνπ 
νπζηαζηηθά δελ παξάγνπλ πξντφληα 
(πολλές δεν παράγοσν ούηε καν ηην 
έρεσνα) αιιά απεηινχλ κε κελχζεηο 
ρξεζηκνπνηψληαο είηε ακθηιεγφκελεο 
παηέληεο, είηε παηέληεο πνπ αγνξάζηεθαλ 
ζε εθπνίεζε απφ άιιεο εηαηξείεο (ζσνήθως 
τρεωκοπημένες).  



    Tν λα ππεξαζπηζηεί θάπνηνο ηνλ εαπηφ 
ηνπ ή ηελ εηαηξεία ηνπ ελάληηα ζε ηέηνηα 
αξπαθηηθά είλαη δχζθνιν,  θαη ην θφζηνο 
ηεο ππεξάζπηζεο κέζσ ηεο δηθαζηηθήο 
νδνχ, θάζε άιιν παξά κηθξφ είλαη. 



   Η πξνεηνηκαζία ππεξάζπηζεο θνζηίδεη 
γχξσ ζην... $1.000.000, ελψ κηα πιήξεο 
δίθε, κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ηα 
$2.500.000 θφζηνο, αζρέησο αλ ν 
θαηεγνξνχκελνο ζην ηέινο δηθαησζεί. 



 

 

 

Η δηθαζηηθή δηακάρε ησλ Apple θαη 
Samsung  ζηε N. Κνξέα δελ είρε αίζηα 
θαηάιεμε γηα ηνπο δχν αηψληνπο 
αληαγσληζηέο, αθνχ ην δηθαζηήξην 
έθξηλε ακθφηεξεο ηηο δχν πιεπξέο έλνρεο 
γηα παξαβίαζε παηεληψλ. 



    χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ 
δηθαζηεξίνπ, ε Apple βξέζεθε λα 
παξαβηάδεη δχν απφ ηηο παηέληεο ηεο 
Samsung (tethering κεηαμχ ηειεθψλνπ-
ππνινγηζηή, W-CDMA 3G), ελψ ε 
Samsung κηα παηέληα ηεο Apple πνπ 
αθνξά ην multitouching. 



    Πέξα απφ ηα αζήκαληα πξφζηηκα ησλ 
$35.000 θαη $22.000 πνπ επέβαιε ζηηο 
Apple θαη Samsung αληίζηνηρα, ην 
δηθαζηήξην δηέηαμε ηελ απαγφξεπζε ησλ 
πσιήζεσλ κηαο ζεηξάο απφ ηα 
δεκνθηιέζηεξα πξντφληα ηνπο ζηε Ν. 
Κνξέα θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ iPad πξψηεο 
θαη δεχηεξεο γεληάο, iPhone3GS θαη 4 
Samsung Galaxy S 2, Galaxy 
Nexus,Galaxy Tab θαη Galaxy Tab 10.1 . 



Οι επίζημερ ανακοινώζειρ μεηά ηη 
δικαζηική απόθαζη(Αςγοςζηορ 
2012) 



     Apple:«We are grateful to the jury for their service 
and for investing the time to listen to our story and 
we were thrilled to be able to finally tell it. The 
mountain of evidence presented during the trail 
showed that Samsung’s copying went far deeper than 
even we knew. The lawsuits between Apple and 
Samsung were about much more than patents or 
money. They were about values. At Apple, we value 
originality and innovation and pour our lives into 
making the best products on earth. We make these 
products to delight our customers, not for our 
competitors to flagrantly copy. We applaud the court 
for finding Samsung’s behavior willful and for sending 
a loud and clear message that stealing isn’t right.» 
 



      
Samsung:«Today’s verdict should not be viewed as a win 
for Apple, but as a loss for the American consumer. It will 
lead to fewer choices, less innovation, and potentially 
higher prices. It is unfortunate that patent law can be 
manipulated to give one company a monopoly over 
rectangles with rounded corners, or technology that is 
being improved every day by Samsung and other 
companies. Consumers have the right to choices, and they 
know what they are buying when they purchase Samsung 
products. This is not the final word in this case or in battles 
being waged in courts and tribunals around the world, 
some of which have already rejected many of Apple’s 
claims. Samsung will continue to innovate and offer choices 
for the consumer.»  
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Δπίλογορ 

    Δίλαη απηνλφεην πσο νη παηέληεο 
απνηεινχλ έλαλ ηξφπν πξνζηαζίαο ηεο 
έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, αιιά πιένλ 
έρνπκε θηάζεη ζε έλα θξίζηκν ζηαπξνδξφκη 
φπνπ νη παηέληεο κπνξνχλ κεηαηξέπνληαη 
ζε έλα εξγαιείν εθβηαζκνχ, 
νπηζζνδξφκεζεο θαη θινπήο ηνπ 
θαηαλαισηή.  



    Γίλεηαη θαλεξφ πσο πξέπεη λα αιιάμνπλ 
πνιιά, ηφζν ζηελ λνκνζεζία φζν θαη ζηελ 
δηαδηθαζία απφδνζεο δηθαηνζχλεο, 
εηδάιισο ν ηειηθφο ρξήζηεο θαη ε 
πιεξνθνξηθή ζην ζχλνιν ζα ππνθέξνπλ 
απφ ηα θαξηέι, ηνπο ηζρπξνχο θαη θπζηθά 
ηνπο επηηήδεηνπο. 



Παηένηερ Λογιζμικού 
Αζαλαζνπνχινπ Μαξίλα 


