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της απογραφής της κληρονοµίας του αποβιώσαντος στις 
21.6.2001 συζύγου της Π.Χ. Με την 2900/12.2.2002 πράξη 
απογραφής ενώπιον του Συµβολαιογράφου Αθηνών Μ.Κ., η 
αιτούσα προέβη στην απογραφή της κληρονοµικής περιου-
σίας µε αξία ενεργητικού 2.246 ευρώ. 

Πλην όµως η εν λόγω πράξη απογραφής, λόγω της ακυ-
ρότητας ως συνταχθείσα ενώπιον συµβολαιογράφου µη 
ορισθέντος από ειρηνοδίκη κατά την διαδικασία των άρ-
θρων 839 επ. ΚΠολΔ, θεωρείται ως µη εµπρόθεσµη σύνταξη 
απογραφής κατά την έννοια του άρθρου 911 ΑΚ, που επά-
γεται έκπτωση από το ευεργέτηµα της απογραφής µόνο στο 
µέτρο που αυτός βαρύνεται µε υπαιτιότητα, γεγονός που 
δεν πιθανολογήθηκε ούτε άλλωστε προβλήθηκε τέτοιος 
ισχυρισµός από την καθής. 

Τα όσα η τελευταία ισχυρίζεται περί έκπτωσης της αιτού-
σας από το ευεργέτηµα της απογραφής, γιατί η πιο πάνω 
απογραφή της κληρονοµικής περιουσίας του πιο πάνω 
κληρονοµουµένου είναι δολίως ανακριβής, πρωτίστως 
δεν πιθανολογήθηκαν αλλά ούτε υπάρχει απόφαση που 
να βεβαιώνει την απώλεια του ευεργετήµατος. 

Ενόψει αυτών ακύρως επιχειρείται αναγκαστική εκτέλεση 
µε την επίδοση της προσβαλλόµενης επιταγής και των πιο 
πάνω κατασχετηρίων σε βάρος της αιτούσας, αφού υπέγ-
γυα για την απαίτηση της καθής η αίτηση είναι η χωριστή 
κληρονοµική περιουσία και όχι η ατοµική περιουσία της 
αιτούσας, η οποία πέρα των δυνάµεων της κληρονοµίας δεν 
έχει ευθύνη κληρονόµου και, κατ’ ορθότερη γνώµη, πλέον 
ούτε οφειλή (άρθρο 1904-1905 ΑΚ και Ποδηµατά ό.π.). 
Έτσι οι ανακοπές, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, πιθα-
νολογείται ότι θα γίνουν δεκτές. Εξάλλου η αναγκαστική 
εκτέλεση θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στην αιτούσα, 
αφού αυτή ευθύνεται πλέον της κληρονοµικής περιουσίας 
και µε την ατοµική της περιουσία. 

Εποµένως, πρέπει να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις ως βάσιµες 
και από ουσιαστική άποψη. Τα δικαστικά έξοδα µεταξύ των 
διαδίκων πρέπει να συµψηφιστούν στο σύνολό τους, κα-
θόσον η αιτούσα, η οποία, επειδή πρόκειται για αναστολή 
εκτελέσεως, θα βαρύνονταν µε την καταβολή τους σύµφωνα 
µε το άρθρο 178 παρ. 3 του ΝΔ 3026/1954, δεν είναι υπαίτια 
της δίκης, προϋπόθεση που πρέπει να συντρέχει για την 
καταδίκη διαδίκου στα δικαστικά έξοδα.

5. Ειδικοί Αστικοί Νόµοι

Πνευµατική ιδιοκτησία
ΕφΑθ 2932/2006*

Πρόεδρος: Ε. Αθανασίου
Εισηγητής: Α. Καγκάνης
Δικηγόροι: Α. Ντουρούντος, Β. Χαϊλαζής, Μ. Νιάτσου,  
Ο. Νιάτσου, Α. Παπαπαναγιώτου

Πνευµατικά δικαιώµατα. Έννοια πρωτότυπου έργου. 
Διάκριση µεταξύ µορφής και ιδέας. Στα οπτικοακου-
στικά έργα (και την προστασία που απολαµβάνουν 
οι δηµιουργοί τους) εντάσσονται και οι τηλεοπτικές 
σειρές. Οι εκκαλούσες µε αγωγή τους ισχυρίστηκαν ότι 
τυγχάνουν από κοινού πνευµατικοί δηµιουργοί ενός 
σεναρίου - ροµάντσου, που απέστειλαν σε τηλεοπτικό 
κανάλι, διαπίστωσαν όµως λίγους µήνες αργότερα ότι 
µεταδίδετο από το ίδιο κανάλι καθηµερινή τηλεοπτική 
σειρά µε άλλο τίτλο, η οποία ταυτιζόταν κατά την πλο-
κή, τον αριθµό των πρωταγωνιστών και τον χαρακτήρα 
αυτών µε τα αντίστοιχα βασικά στοιχεία του δικού τους 
σεναρίου. Η αγωγή κρίθηκε ουσιαστικά βάσιµη πρωτο-
δίκως, το Εφετείο όµως έκρινε την εκκαλουµένη απόφα-
ση εσφαλµένη, διότι από τα αποδειχθέντα δεν µπορεί να 
γίνει λόγος για προσβολή του πνευµατικού δικαιώµατος 
των εκκαλουσών.

Διατάξεις: άρθρα 1 [παρ. 1], 2 [παρ.1], 4 [παρ. 1, 3], 12 
[παρ.2] Ν 2121/1993

[...] Με την από 14.10.2003 αγωγή οι εκκαλούσες-εφεσίβλητες, Μ. και 
Θ.Τ., ισχυρίστηκαν ότι τυγχάνουν από κοινού πνευµατικοί δηµιουργοί 
του «σεναρίου-ροµάντσου» µε τον τίτλο «ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ», το 
οποίο στις 23.5.2002 απέστειλαν, πλην άλλων, και στην εκκαλούσα 
(αρ. καταθ. έφεσης 2705/2005) ανώνυµη εταιρία για την επωνυµία «Τ. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», προκειµένου 
να µελετηθεί και διερευνηθεί η δυνατότητα τηλεοπτικής διασκευής και 
προβολής του από τον σταθµό M. της ιδιοκτησίας της.

Ότι στις 16.12.2002 διεπίστωσαν τη µετάδοση από τον παραπάνω 
τηλεοπτικό σταθµό καθηµερινής τηλεοπτικής σειράς µε τον τίτλο «Φ.», 
της οποίας ως σεναριογράφος µεν εµφανιζόταν η εκκαλούσα (αρ. 
καταθ. έφεσης 2706/2005) Α.Γ., ως παραγωγός δε η ανώνυµη εταιρία 
µε την επωνυµία «Α. ΑΕ», (της οποίας η έφεση {αρ. καταθ. 2713/2005} 
απορρίφθηκε ως απαράδεκτη) και η οποία ταυτίζεται κατά την πλο-
κή, τον αριθµό των πρωταγωνιστών και το χαρακτήρα αυτών µε τα 
αντίστοιχα (βασικά) στοιχεία του δικού τους σεναρίου.

Επικαλούµενες περαιτέρω αφενός ότι το συγγραφέν απ’ αυτές ως άνω 
σενάριο εµφανίζει πρωτοτυπία, συνισταµένη στην ιδιάζουσα πλοκή 
των σχέσεων των δέκα (πέντε ανδρών και πέντε γυναικών) πρωτα-
γωνιστών και στην ευρηµατικότητα των διαλόγων και συνεπώς ότι 
τυγχάνει προστασίας κατά τις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας διατάξεις 
του Ν 2121/1993 και αφετέρου ότι µε την τηλεοπτική προβολή της 
σειράς «Φ.» σε 196, µέχρι την άσκηση της αγωγής, επεισόδια, έχει 

* Βλ. σχετικά ανωτέρω, τη Γνωµοδότηση του κ. Α. Χιωτέλλη, σελ. 739.
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προσβληθεί παρανόµως και υπαιτίως το επί του ως άνω σεναρίου 
πνευµατικό τους δικαίωµα, ζήτησαν την αναγνώριση του εν λόγω 
δικαιώµατός τους επί του σεναρίου µε τον τίτλο ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, 
την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο µέλλον µε την 
απαγόρευση µετάδοσης της σειράς µε τον τίτλο Φ. καθώς και (την ανα-
γνώριση) της υποχρέωσης των (εναγοµένων) εκκαλουσών στην προς 
αυτές εις ολόκληρον καταβολή του ποσού των 596.400, άλλως αυτού 
των 319.157 ευρώ, κατά τις αναφερόµενες σ’ αυτή διακρίσεις, ως απο-
ζηµίωσή τους, υπολογιζόµενη, κατ’ άρθρο 65 παρ. 2 Ν 2121/1993, στο 
διπλάσιο της συνηθισµένης αµοιβής που καταβάλλεται ανά επεισόδιο 
τηλεοπτικής σειράς στους σεναριογράφους παροµοίων έργων.

Επί της εν λόγω αγωγής εκδόθηκε η εκκαλουµένη απόφαση η 
οποία την έκανε εν µέρει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιµη.

Κατά της απόφασης αυτής παραπονούνται οι διάδικοι για 
εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή του νόµου και κακή 
εκτίµηση των αποδείξεων, ζητώντας την εξαφάνισή της, ως 
προς τις επιβλαβείς για τον καθένα διατάξεις της, και οι µεν 
ενάγουσες την ολική παραδοχή της αγωγής, οι δε εναγόµενες 
την εν όλω απόρριψή της.

Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1, 2 
παρ. 1, 4 παρ. 1, 3 και 12 παρ. 2 του Ν 2121/1993 «περί πνευ-
µατικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωµάτων και πολιτιστι-
κών θεµάτων» προκύπτει ότι, οι πνευµατικοί δηµιουργοί, 
µε τη δηµιουργία του έργου, αποκτούν σ’ αυτό πνευµατική 
ιδιοκτησία, που περιλαµβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα 
δικαιώµατα, αφενός το δικαίωµα εκµετάλλευσης αυτού (πε-
ριουσιακό δικαίωµα) και αφετέρου το δικαίωµα της προστα-
σίας του προσωπικού τους δεσµού (ηθικό δικαίωµα) προς το 
έργο, όπως το τελευταίο (έργο) προσδιορίζεται λεπτοµερώς 
στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του παραπάνω νόµου. 
Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευµατικό δηµιούργηµα 
λόγου, τέχνης ή επιστήµης, που εκφράζεται µε οποιαδήποτε 
µορφή και ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείµενα, τα θεατρικά 
έργα, τα οπτικοακουστικά έργα. Προϋπόθεση της παρεχο-
µένης από τις διατάξεις του Ν 2121/1993 προστασίας του 
έργου, υπό την έννοια που αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί 
η ανταπόκριση αυτού (έργου) στην οριζόµενη στην παρ. 1 
του άρθρου 2 του νόµου αυτού ρήτρα της πρωτοτυπίας, η 
οποία αποτελεί ζήτηµα πραγµατικό, υποκείµενο σε απόδειξη 
(ΑΠ 1248/2003 Δνη 46,452). Ως πρωτότυπο έργο θεωρείται, 
κατά την κρατούσα στη νοµολογία άποψη, εκείνο που πα-
ρουσιάζει είτε ατοµική ιδιοµορφία, που κρίνεται µε το µέτρο 
της στατικής µοναδικότητας, δηλαδή µε βάση την κρίση ότι 
παρόµοιο έργο δεν θα ήταν σε θέση να το δηµιουργήσει 
κανένας άλλος δηµιουργός κάτω από παρόµοιες συνθήκες 
και µε τους ίδιους στόχους είτε ένα ελάχιστο όριο «δηµι-
ουργικού ύψους», κάποια δηλαδή απόσταση από τα ήδη 
γνωστά ή αυτονόητα (ΑΠ 152/2005 αδηµ., ΑΠ 257/1995 
ΝοΒ 1995,893). Αντικείµενο της προστασίας αυτής στο δί-
καιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι η µορφή και όχι η 
ιδέα που περιγράφεται σε ένα πνευµατικό δηµιούργηµα. Η 
διάκριση µεταξύ µορφής και ιδέας συνιστά ουσιώδη κανόνα 
για τον καθορισµό της εξέτασης της προστασίας της πνευµα-

τικής ιδιοκτησίας αφού αυτή αποτελεί το βασικό κριτήριο 
διάκρισης των στοιχείων που προστατεύονται και εκείνων 
(στοιχείων) που µένουν έξω από το πεδίο της προστασίας. Η 
διάκριση αυτή είναι απαραίτητη για το λόγο ότι, κατά κανόνα, 
το σύνολο των έργων αξιοποιεί και βασίζεται σε προγενέστε-
ρα στοιχεία, τα οποία είτε έχουν καταστεί πλέον κοινό κτήµα 
είτε στερούνται αφ’ εαυτών πρωτοτυπίας είτε προέρχονται 
από ελεύθερες πηγές. Στην κατηγορία των λεγόµενων οπτι-
κοακουστικών έργων, δηλαδή των έργων που απαρτίζονται 
από µια σειρά κινούµενων εικόνων, συνοδευόµενων από 
ήχους ή όχι και ειδικότερα στα κινηµατογραφικά έργα, καθώς 
δεν µεταδίδονται ζωντανά (live) από την τηλεόραση, αλλά 
έχουν εγγραφεί σε υλικό φορέα από πριν, εντάσσονται και οι 
τηλεοπτικές σειρές, οι δηµιουργοί των επί µέρους συµβολών 
των οποίων, όπως ο συγγραφέας του σεναρίου, ο συγγρα-
φέας των διαλόγων, ο σκηνογράφος κ.λπ., απολαµβάνουν 
πρωτογενώς του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας επί 
των επί µέρους καλλιτεχνικών συµβολών τους (άρθρο 34 
παρ. 2 Ν 2121/1993).

Η προστασία, βέβαια, που αναγνωρίζεται στο οπτικοακου-
στικό έργο συνολικά, αλλά και στις επί µέρους συµβολές, δεν 
θα πρέπει να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι κάθε στοιχείο 
του οπτικοακουστικού έργου προστατεύεται.

Αντίθετα, πρέπει να επιχειρείται µία διάκριση µεταξύ των 
διαφόρων επί µέρους στοιχείων του, εκ των οποίων άλλα 
θεωρούνται προστατευόµενα, διότι περιέχουν τα κατ’ άρθρο 
2 παρ. 1 Ν 2121/1993 απαιτούµενα χαρακτηριστικά, αλλά 
δε εκτός κύκλου προστασίας του δικαίου της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, διότι αναφέρονται π.χ. σε ιστορικά δεδοµένα 
ή περιεχόµενα και πλοκές (όπως άτυχος έρωτας ή ερωτικά 
τρίγωνα) που αποτελούν κοινότυπα µορφώµατα, χωρίς κα-
µία πρωτοτυπία.

Της παραγωγής και δηµιουργίας µιας τηλεοπτικής σειράς 
προηγείται, κατά το ως επί το πλείστον συµβαίνον, η συγγρα-
φή, κατά συνοπτικό τρόπο, της ιστορίας της σειράς, λιγότερο 
διαµορφωµένης σε σχέση µε το πλήρες σενάριο και τους δια-
λόγους όλων των επεισοδίων, στην οποία σε αδρές γραµµές 
γίνεται, συνήθως σε 10-15 σελίδες, η σκιαγράφηση των ηρώ-
ων της σειράς και του οικονοµικοκοινωνικού πλαισίου στο 
οποίο αυτοί εντάσσονται και διαγράφεται η κυρίως πλοκή 
της σειράς (πρόκειται για το διεθνώς καλούµενο filmexpose 
ή –κυρίως στις γαλλόφωνες χώρες- bible). Στη συνέχεια ακο-
λουθεί αφενός µεν, ως ενδιάµεσο στάδιο, η συγγραφή του 
λεγόµενου treatment, κειµένου 20-50 σελίδων συνήθως, 
στο οποίο περιγράφονται πιο συγκεκριµένα τα στοιχεία της 
σειράς (πρόσωπα, χώροι, χρόνοι κ.λπ.), αφετέρου δε, ως 
τελικό στάδιο, η διαδικασία της «σεναριοποίησης», κατά 
την οποία υλοποιείται το θέµα της ιστορίας της σειράς σε 
επεισόδια, τα οποία, µε τη σειρά τους, υποδιαιρούνται σε 
σκηνές, αποτελούµενες από σύνολο εικόνων µε συγκεκρι-
µένη περιγραφή, σκηνοθετικές υποδείξεις και τους απαραί-
τητους διαλόγους.
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Για τη διακρίβωση της οµοιότητας µεταξύ δύο έργων, σε πε-
ριπτώσεις που δεν υπάρχει «δουλική αντιγραφή» αλλά «υπο-
τιθέµενη» αντιγραφή στοιχείων ή µέρους, δεν θα ληφθούν 
υπόψη µόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά/αξιολογικά κριτήρια 
ως προς το αναληφθέν µέρος του έργου και ως εκ τούτου 
περίπτωση προσβολής θα συντρέχει εφόσον έχει αντιγραφεί 
το «χαρακτηριστικό», το «νέο» κοµµάτι του έργου.

Δεδοµένου ότι η θεµατολογία της πλειονότητας των τηλεοπτι-
κών σειρών είναι κοινή, προερχόµενη από το «κοινό θεµέλιο 
της ανθρώπινης σκέψης», το στοιχείο της δηµιουργίας θα 
πρέπει να έγκειται στην διαµόρφωση της ιδέας, στο συν-
δυασµό των επεισοδίων και των σκηνών, στους διαλόγους 
κ.λπ. Το κοινό θέµα, ακόµα και ορισµένες οµοιότητες στους 
διαλόγους ή στις καταστάσεις, όταν πρόκειται για κοινότυπα 
στοιχεία άνευ ουδεµίας πρωτοτυπίας, που απαντώνται και 
σε άλλες τηλεοπτικές σειρές, δεν αρκεί για την κατάφαση της 
αντιγραφής, ούτε καν το κοινό σηµείο αφετηρίας, στο βαθµό 
που η πλοκή κατά την εξέλιξή της διαφοροποιείται (βλ. σχ. 
Γνωµοδότηση Αρ. Χιωτέλλη, προσκοµιζόµενη).

Στην προκειµένη περίπτωση, από την εκτίµηση των µετ’ επικλήσεως 
προσκοµιζοµένων αποδείξεων και ειδικότερα από τις ένορκες κατα-
θέσεις των ενώπιον του Πρωτοβάθµιου Δικαστηρίου εξετασθέντων 
µαρτύρων, που περιέχονται στα ταυτάριθµα µε την εκκαλουµένη πρα-
κτικά, τις 1464, 1465, 1466/8.9.2004, 1483, 1484 και 1485/10.9.2004 
ένορκες, ενώπιον του Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου, βεβαιώσεις των Λ.Ξ., 
Μ.Κ., Ρ.Ρ., Α.Κ., Ο.Π., Μ.Κ. καθώς και από τις 1429, 1430 και 1431/
23.1.2006 ένορκες, ενώπιον της Συµβ/φου Αθηνών Δ.Χ., βεβαιώσεις 
των Μ.Ν., Γ.Κ. και Α.Κ., οι οποίες (όλες) έχουν ληφθεί ύστερα από 
νοµότυπη και εµπρόθεσµη (άρθρο 270 παρ. 2 ΚΠολΔ) κλήτευση των 
αντιδίκων (ΑΠ 31/1999 Δνη 40,572, ΑΠ 1029/1999 Δνη 40,1592), και 
οι οποίες παραδεκτά λαµβάνονται υπόψη, έστω και αν έχουν ληφθεί 
(οι τρεις τελευταίες) µετά την έκδοση της εκκαλουµένης απόφασης 
(ΑΠ 884/1995 Δνη 40,588), καθώς και απ’ όλα, ανεξαιρέτως, τα νοµί-
µως µετ’ επικλήσεως προσκοµιζόµενα από τους διαδίκους έγγραφα, 
αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα παρακάτω πραγ-
µατικά περιστατικά: Οι εκκαλούσες-εφεσίβλητες Μ. και Θ.Τ., µητέρα 
και θυγατέρα αντίστοιχα, ενεργώντας από κοινού, ολοκλήρωσαν, περί 
το τέλος του έτους 2000, τη συγγραφή ενός σεναρίου-ροµάντσου κα-
τάλληλου για τηλεοπτική διασκευή και προβολή σε σειρά επεισοδίων 
µε τον τίτλο «ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ», το οποίο, αφού διατύπωσαν σε 
κείµενο δέκα πυκνογραµµένων σελίδων, το κατέθεσαν, στις 11.1.2002, 
στη Συµβ/φο Αθηνών Ε.Δ.-Θ., η οποία και συνέταξε την υπ’ αριθµ. 
14854/11.1.2002 σχετική πράξη της. Στο κείµενο αυτό, που όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, αποκαλείται διεθνώς µε τον όρο Filmexpose 
ή bible, αφενός σκιαγραφούνται οι ήρωες της σειράς και το κοινωνι-
κοοικονοµικό περιβάλλον, στο οποίο αυτοί εντάσσονται και αφετέρου 
διαγράφεται, κατά συνοπτικό τρόπο, η πλοκή αυτής, η οποία, στην 
προκειµένη περίπτωση, έχει ως ακολούθως: «Η Χριστίνα είναι ένα 
πανέµορφο 25χρονο κορίτσι, που εργάζεται σε οίκο µόδας (πίσω όµως 
από τον οποίο κρύβεται µια καλά οργανωµένη υπηρεσία κολ-γκερλς) 
για να µεγαλώσει το νόθο παιδί της (Λένα), που έχει αποκτήσει µε το 
Δηµήτρη, ο οποίος έχει εξαφανιστεί για να µην επωµιστεί τις ευθύνες 
του. Μέσα από το επάγγελµά της αυτό γνωρίζεται µε τον πλούσιο 
55χρονο επιχειρηµατία Π.Μ., που έχει δύο παιδιά απ’ τον πρώτο του 
γάµο, τον Κώστα και την Έλσα. Ο Παύλος ερωτεύεται τη Χριστινα, την 
οποία και παντρεύεται υιοθετώντας παράλληλα και την ως άνω εξώ-
γαµη κόρη της. Η δική του όµως κόρη, η Έλσα, που είναι ψυχίατρος, 
είναι παντρεµένη µε το Δηµήτρη, µε τον οποίο δεν έχουν αποκτήσει 

παιδί λόγω προβλήµατος της Έλσας. Όταν η Χριστίνα, σύζυγος του 
Παύλου, συναντηθεί µε το Δηµήτρη (γαµπρό του Παύλου) αρχίζει 
να ξαναζωντανεύει ο έρωτάς τους και η Έλσα, όντας δολοπλόκα και 
ραδιούργα, προσπαθεί να την αποµακρύνει από τη ζωή του άντρα και 
πατέρα της. Στο τέλος, µετά από διάφορες περιπέτειες, ο µεν Παύλος 
πεθαίνει, η δε Χριστίνα, ο Δηµήτρης και το παιδί τους (Λένα) θα βρε-
θούν όλοι µαζί αγαπηµένοι, ενώ η κακιά και στείρα Έλσα θα δώσει 
διαζύγιο στο Δηµήτρη και θα αποκατασταθεί και αυτή µε ένα συνά-
δελφό της». Το σενάριο αυτό, συνοδευόµενο από µορφοποίηση των 
δύο πρώτων επεισοδίων, οι εκκαλούσες-εφεσίβλητες απέστειλαν, στις 
23.5.2002, πλην άλλων, και στην εκκαλούσα ανώνυµη εταιρία µε την 
επωνυµία «Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 
προκειµένου να µελετηθεί από τους αρµόδιους (ειδικούς) υπαλλήλους 
αυτής και να διερευνηθεί η δυνατότητα της τηλεοπτικής του διασκευής 
και προβολής από το σταθµό M. της ιδιοκτησίας της, πλην όµως η ως 
άνω εκκαλούσα, αποδεχόµενη τις αρνητικές εισηγήσεις των αρµοδίων 
υπαλλήλων του Ελληνικού προγράµµατος του σταθµού, Β.Γ. και Σ.Κ., 
απέρριψε την πρόταση µε την επίκληση ότι «… ο προγραµµατισµός 
του καναλιού δεν µας επιτρέπει να δώσουµε συνέχεια». Η εν λόγω 
εκκαλούσα είχε ήδη αρχίσει την τηλεοπτική διασκευή σεναρίου µε 
τον τίτλο «Σ.», που είχε συγγράψει η εκκαλούσα Α.Γ., η οποία, θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι υπήρξε σεναριογράφος και των επιτυχηµένων 
τηλεοπτικών σειρών «Α.», που προβλήθηκε από το M., «Δ.» και «Μ.», 
που προβλήθηκαν από τον Α., καθώς και τµηµάτων του σεναρίου της 
σειράς «Τ.». Το σενάριο αυτό, το οποίο είχε εγκριθεί από τις αρµόδιες 
υπαλλήλους της παραπάνω εκκαλούσας Ρ.Ρ. και Β.Γ., παρουσίαζε την 
παρακάτω, κατά συνοπτικό τρόπο, πλοκή: «Ο Ερρίκος Βαρσάµης, ο 
οποίος είναι πενηντάχρονος εκδότης του περιοδικού µε τον τίτλο Σ., 
έχει ήδη ένα γάµο στο ενεργητικό του και ετοιµάζεται τώρα να πα-
ντρευτεί τη Θάλεια (30-35 ετών), πρώην µοντέλο και νυν διευθύντρια 
του περιοδικού. Τη γνώρισε µέσω του αδελφού του, Σταύρου, µε 
τον οποίο αυτή είχε πριν δεσµό. Εκείνη ήταν ερωτευµένη µαζί του, ο 
Σταύρος όµως την άφηνε να πιστεύει ότι για εκείνον ήταν απλά µια 
περιπέτεια. Όταν όµως η Θάλεια σχετίστηκε µε τον αδελφό του, ο 
Σταύρος συνειδητοποίησε ότι στην πραγµατικότητα ήταν ερωτευµέ-
νος µαζί της. Ο Σταύρος είναι τριανταπέντε χρονών και εργάζεται ως 
φωτογράφος στο παραπάνω περιοδικό. Ο Ερρίκος έχει δυο παιδιά 
από τον πρώτο του γάµου τον Άρη και τη Ζέτα, που δεν θέλει το γάµο 
του πατέρα της µε τη Θάλεια. Άσπονδη φίλη της Θάλειας είναι η Αλίκη 
πρώην ερωµένη του Ερρίκου, που θα ήθελε να ήταν εκείνη στη θέση 
της ως µέλλουσα σύζυγός του. Είναι η υπεύθυνη µόδας του περιοδι-
κού. Διατηρεί µια σχέση έρωτα-µίσους µε τον αδελφό της Θάλειας, το 
Μιχάλη µε τον οποίο πιθανότατα θα συµµαχήσει καθώς µοιράζονται 
τις ίδιες φιλοδοξίες. Η Θάλεια αγαπάει τον αδελφό της και για χάρη 
της ο Ερρίκος τον έβαλε στην εταιρία όπου εκείνος εξελίσσεται τώρα 
σε ανερχόµενο στέλεχος».

Το διασκευασµένο σε τηλεοπτική σειρά ως άνω σενάριο 
άρχισε να µεταδίδεται µε τον τίτλο «Φ.», αντί του αρχικού 
«Σ.», από το σταθµό M. της ως άνω εκκαλούσας από την 
16.12.2002, έχοντας πραγµατοποιήσει µέχρι την άσκηση της 
κρινοµένης αγωγής 196 προβολές (επεισόδια) διαρκείας 30 
λεπτών το καθένα. Οι εκκαλούσες, ισχυριζόµενες, µε την υπό 
κρίση αγωγή τους, ότι η εν λόγω τηλεοπτική σειρά αποτελεί 
αυθαίρετη διασκευή του δικού τους σεναρίου (ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ), µε το οποίο παρουσιάζει τόσες οµοιότητες ώστε 
να νοµίζει κανείς ότι πρόκειται για (αντιγραφή του) το ίδιο σε-
νάριο ενόψει του ότι, κατά τα εκτιθέµενα σ’ αυτήν, «1). Τόσο 
ο αριθµός των πρωταγωνιστικών χαρακτήρων αυτής, όσο και 
η διάκρισή τους σε πέντε αντρικούς και πέντε γυναικείους 
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ταυτίζεται µε τον αριθµό και τη διάκριση των χαρακτήρων 
του προστατευόµενου έργου (µας).

2) Οι ιδιότητες των χαρακτήρων της επίδικης σειράς είναι 
όλες παρόµοιες ή αντίστοιχες µ’ αυτές των χαρακτήρων του 
προστατευόµενου έργου (µας), για παράδειγµα ο Παύλος, 
βασικός πρωταγωνιστής του έργου (µας) πρόεδρος οµίλου 
επιχειρήσεων και ηλικίας µεταξύ 50-55 ετών και ο Ερρίκος, 
βασικός πρωταγωνιστής της επίδικης σειράς και εκδότης 
περιοδικού µόδας, της αυτής ηλικίας.

3) Η πλοκή είναι παρόµοια, εάν όχι ίδια. Ενδεικτικά, οι ανω-
τέρω Ερρίκος και Παύλος είναι και οι δύο ερωτευµένοι µε 
µια γυναίκα-µανεκέν, η οποία στο παρελθόν διατηρούσε σχέ-
ση µε στενό συγγενικό τους πρόσωπο, στην περίπτωση του 
Ερρίκου µε τον αδελφό του και στην περίπτωση του Παύλου 
µε τον γαµπρό του. Ή όταν κάποτε Ερρίκος και Παύλος κα-
λούνται να επιλέξουν ανάµεσα στη γυναίκα που επιθυµούν 
και στα παιδιά τους επιλέγουν και οι δύο το ίδιο, τα παιδιά 
τους», επικαλούνται παράνοµη και υπαίτια προσβολή του επί 
του ως άνω σεναρίου πνευµατικού τους δικαιώµατος, πλην 
όµως αβασίµως καθόσον (και ανεξάρτητα από το ότι είναι 
απρόσφορη για τη διαπίστωση της υπάρξεως παράνοµης 
αντιγραφής η αντιπαραβολή (σύγκριση) ενός απλού σεναρί-
ου, που δεν έχει µορφοποιηθεί σε οπτικοακουστικό έργο, µε 
ένα µορφοποιηµένο οπτικοακουστικό έργο, προκειµένου να 
διακριβωθεί από αυτήν (αντιπαραβολή) η ύπαρξη στο πρώτο 
ιδίων πρωτοτύπων και συνακολούθως προστατευτέων στοι-
χείων) ούτε η πλοκή της διαλαµβανοµένης στο σενάριο των 
εκκαλουσών-εφεσιβλήτων υπόθεσης, που συνίσταται στην 
κεντρική ιδέα του ερωτικού τριγώνου Παύλου-Χριστίνας-
Δηµήτρη, ούτε οι ιδιότητες των χαρακτήρων της σειράς 
αυτής, ούτε οι περιλαµβανόµενοι στα µορφοποιηµένα δύο 
επεισόδια διάλογοι, ούτε τέλος ο αριθµός των πρωταγωνι-
στών µπορεί να θεωρηθούν ως πρωτότυπα στοιχεία, υπό την 
έννοια ότι αυτά παρουσιάζουν είτε ατοµική ιδιοµορφία, η 
οποία, κρινόµενη µε το µέτρο της στατικής µοναδικότητας, θα 
απέκλειε τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε άλλο σεναριογράφο 
να συγγράψει κάτω από παρόµοιες συνθήκες, το ίδιο ως άνω 
σενάριο, είτε ένα ελάχιστο όριο δηµιουργικού ύψους, κάποια 
δηλαδή απόσταση από τα ήδη γνωστά ή αυτονόητα, ενόψει 
του ότι το µοτίβο του σεναρίου αυτού, κινούµενο φανταστικά 
σε επίπεδο προσωπικών συµπεριφορών των ηρώων του και 
των διαπροσωπικών τους σχέσεων (ερωτικό τρίγωνο) συνα-
ντάται και σε πολλές άλλες τηλεοπτικές σειρές µε διαφορετικές 
εκδοχές· ειδικότερα 1) στη σειρά “ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑ”, 
όπου η Μπρούκ παντρεύεται τον πολύ µεγαλύτερό της Ερικ 
Φόρεστερ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης οίκου µόδας και παράλ-
ληλα συνάπτει ερωτική σχέση µε το γιο του Ερικ, το Ριτζ, που 
είναι παντρεµένος µε την Καρολάιν, τους οποίους προσπαθεί 
να χωρίσει η Μπρουκ για να κερδίσει το Ριτζ, 2) στη σειρά 
“ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ”, όπου η νεαρή Κρυστλ παντρεύεται τον πλού-
σιο Μπλέικ και παράλληλα συνάπτει ερωτικό δεσµό µε τον 
πρώην εραστή της, που δουλεύει για τον άντρα της. Η κόρη 

του Μπλέικ µισεί την Κρυστλ και δολοπλοκεί εναντίον της, 3) 
στη σειρά “ΑΤΙΘΑΣΑ ΝΙΑΤΑ”, όπου η νεαρή Τζιλ παντρεύεται 
τον Τζον, που έχει εταιρία καλλυντικών και είναι πολύ µεγα-
λύτερός της και παράλληλα συνάπτει ερωτικό δεσµό µε το γιό 
του Τζακ, 4) στη σειρά της Κάκιας Ιγερινού “ΕΡΩΤΑΣ ΟΠΩΣ 
ΕΡΗΜΟΣ”, όπου ο µεγαλοδικηγόρος Σ.Π. παντρεύεται την 
κατά πολύ νεότερή του κοπέλα Μ.Λ., η οποία, παράλληλα, 
διατηρεί ερωτικό δεσµό µε το γιο του και 5) στη σειρά του 
Λευτέρη Καπώνη “ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ”, όπου η ηθο-
ποιός Βάνα Μπάρµπα, όντας παντρεµένη, συνάπτει ερωτική 
σχέση µε τον αδελφό του άντρα της». Θα πρέπει, στο σηµείο 
αυτό, να σηµειωθεί ότι η φύση της θεµατολογίας όλων των 
καθηµερινών τηλεοπτικών σειρών, οι οποίες πραγµατεύονται 
(στην ίδια σειρά) τη διαπλοκή των ανθρωπίνων σχέσεων 
(οικογενειακών, ερωτικών, επαγγελµατικών, ταξικών), υπό 
το πρίσµα των ίδιων σχεδόν εκδοχών (χωρισµοί, καυγάδες, 
πάθη, αντιζηλίες, µοιραία ατυχήµατα, συγκρούεις γονέων-τέ-
κνων, ερωτικά τρίγωνα), που αποτελούν το διαχρονικό κλισέ 
κάθε ερωτικής, δραµατικής κ.λπ. σειράς, περιορίζει στο ελά-
χιστο τη δυνατότητα εισφοράς πρωτοτύπων, απολαυόντων 
προστασίας, εσωτερικών στοιχείων, όπως συµβαίνει και στην 
ένδικη περίπτωση του σεναρίου των εναγουσών-εκκαλου-
σών, το κεντρικό µοτίβο του οποίου αλλά και η γενικότερη 
πλοκή, όπως αυτά αναλύθηκαν παραπάνω, αποτελούν, παρά 
τα αντιθέτως υποστηριζόµενα απ’ αυτές (εκκαλούσες), κοι-
νότυπα στοιχεία χωρίς καµία πρωτοτυπία, που απαντώνται 
και σε άλλες τηλεοπτικές σειρές και εποµένως δεν µπορεί να 
γίνει λόγος για προσβολή του πνευµατικού τους δικαιώµα-
τος µε την επικαλούµενη (από τις εκκαλούσες) αντιγραφή 
(µη πρωτοτύπων) εισφορών αυτών. Ανεξάρτητα όµως απ’ 
αυτά, από το παραπάνω αποδεικτικό υλικό αποδείχθηκε η 
ύπαρξη σαφούς διαφοράς µεταξύ των δύο σεναρίων είτε 
υπό τη µορφή αυτών ως expose είτε ως µορφοποιηµένων 
έργων, κατά το µέρος βέβαια, στη δεύτερη περίπτωση, που 
η αντιπαραβολή θα γίνει µεταξύ των δύο επεισοδίων που 
απέστειλαν οι ενάγουσες εκκαλούσες και των αντιστοίχων 
του σεναρίου των εναγοµένων-εκκαλουσών.

Ειδικότερα αποδείχθηκαν οι παρακάτω διαφορές:

Ι. Σχετικά µε τα βασικά πρόσωπα των δύο σεναρίων:

α) Η Χριστίνα, κεντρικό πρόσωπο στο σενάριο ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ, είναι κολ-γκερλ και έχει µία πεντάχρονη κόρη που 
ζει εσώκλειστη σε οικοτροφείο και αργότερα θα αποδειχθεί 
ότι είναι παιδί του Δηµήτρη και θα γίνει όπλο εκβιασµού 
από τον Παύλο. Αντίθετα η Θάλεια, κεντρικό πρόσωπο στο 
σενάριο Σ., δεν έχει παιδί. Η Χριστίνα πληροφορείται από 
τον Παύλο ότι ο γαµπρός του είναι ο Δηµήτρης, ο οποίος 
είναι ένας µεγάλος έρωτάς της από το παρελθόν. Αντίθετα 
η Θάλεια γνωρίζει τον υποψήφιο σύζυγό της Ερρίκο από 
τον αδελφό του Σταύρο µε τον οποίο είχε σχέση στο παρελ-
θόν, ο δε Ερρίκος γνώριζε για την λήξασα σχέση της µε τον 
αδελφό του.
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β) Ο Παύλος έχει διάφορες επιχειρήσεις. Ο Ερρίκος είναι 
εκδότης ενός περιοδικού µόδας. Ο Παύλος πληροφορείται 
ότι είναι ετοιµοθάνατος και πεθαίνει στο τέλος της σειράς. 
Αντίθετα ο Ερρίκος χαίρει άκρας υγείας.

γ) Ο Δηµήτρης (το άλλο µέρος του τριγώνου στην ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ) είναι ένας άντρας που πιστεύει στην έννοια της 
οικογένειας, είναι παντρεµένος µε την Έλσα και το πρόβληµα 
στη σχέση τους είναι ότι δεν έχουν αποκτήσει ένα παιδί. 
Αντίθετα ο Σταύρος (το άλλο µέρος του τριγώνου στις Φ.) δεν 
υπήρξε παντρεµένος και χώρισε από τη Θάλεια µε την οποία 
διατηρούσε δεσµό, γιατί δεν ήθελε δεσµεύσεις.

ΙΙ. Σχετικά µε τα παιδιά του Παύλου της «ΔΕΥΤΕΡΗΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» και µε τα παιδιά του Ερρίκου από τις «Φ.»:

α) Ο Κώστας (γιος του Παύλου στη «ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ») 
εργάζεται στην εταιρία του πατέρα του. Έχει πάθος µε το τζόγο 
και έχει καταχραστεί χρήµατα από την εταιρία. Κινητοποιεί 
µάλιστα ολόκληρη ίντριγκα, προσπαθεί να πυροδοτήσει 
απεργία στους κόλπους της εταιρίας για να εµποδίσει τον 
οικονοµικό έλεγχο, που θα αποδείκνυε την απάτη του. Ο 
Άρης (γιος του Ερρίκου στις «Φ.») το µόνο κοινό στοιχείο που 
έχει µε τον Κώστα είναι ότι εργάζεται στην εταιρία του πατέρα 
του. Σε αντίθεση µε τον Κώστα, ο Άρης είναι έντιµος και ηθι-
κός, εµπλέκεται σε δικαστική περιπέτεια εξαιτίας του έρωτά 
του µε την Χριστίνα, από την οποία θα βγει δικαιωµένος. 
Δεν έχει πάθος µε το τζόγο, δεν είναι αυτοκαταστροφικός, 
δεν καταχράστηκε χρήµατα της εταιρίας και δεν προσπαθεί 
να την καταστρέψει, αντιθέτως προσπαθεί να βοηθήσει την 
εταιρία, προτείνει µάλιστα να επεκτείνουν τις δραστηριότητές 
τους και να αγοράσουν και άλλο περιοδικό.

β) Η Έλσα (κόρη του Παύλου στην «ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ») 
είναι παντρεµένη µε το Δηµήτρη αλλά το δράµα τους είναι ότι 
δεν έχουν αποκτήσει παιδί. Είναι 30 χρονών, ψυχίατρος και 
ιδιοκτήτρια νευρολογικής κλινικής. Στήνει ολόκληρη ίντριγκα 
για να βγάλει τη Χριστίνα από τη ζωή του πατέρα της και, συ-
νεργαζόµενη µε τον Θάνο, προσπαθεί να την τροµοκρατήσει 
κι έτσι, άθελά της, παρ’ ολίγο να προκαλέσει το θάνατό της 
(Χριστίνας). Η ίδια, αργότερα, συνάπτει εξωσυζυγική σχέση. 
Αντίθετα η Ζέτα (κόρη του Ερρίκου στις «Φ.») είναι ηλικίας 
21 ετών και παρότι είναι αντίθετη στη σχέση του πατέρα της 
µε την Θάλεια (δεν έχει ξεπεράσει το χωρισµό του πατέρα 
της µε τη µητέρα της και είναι πληγωµένη γιατί η µητέρα της 
τους είχε εγκαταλείψει από παιδιά), δεν διαθέτει ίχνος εκδι-
κητικής µανίας, όπως η Έλσα και δεν καταφεύγει σε κάποιο 
σχέδιο για να αποµακρύνει τη Θάλεια από τον πατέρα της. 
Είναι ανύπαντρη, κάνει περιστασιακές σχέσεις και περνάει 
περισσότερο χρόνο στα κλαµπ παρά δουλεύοντας.

ΙΙΙ. Σχετικά µε τα υπόλοιπα πρόσωπα των δύο σεναρίων:

α) Ο Θάνος της «ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» σε σχέση µε τον 
Μιχάλη από τις «Φ.» έχουν τις εξής διαφορές: Ο Θάνος είναι 
φωτογράφος, είναι ερωτευµένος µε τη Χριστίνα από την πε-
ρίοδο που αυτή ήταν κολ γκερλ. Κάνει χρήση ναρκωτικών. 

Αντίθετα ο Μιχάλης είναι αδελφός της Θάλειας και ερωτεύ-
εται τη νεαρή δηµοσιογράφο Χριστίνα (όχι την Χριστίνα της 
«ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ»), όταν αυτή ξεκινά να εργάζεται στο 
περιοδικό του Ερρίκου (δεν είχαν καµία σχέση προηγουµέ-
νως). Δεν κάνει χρήση ναρκωτικών, ούτε είναι αλκοολικός. 
Μόνο µια φορά τελεί υπό την επήρεια µέθης, όταν η Χριστίνα 
τον απορρίπτει και επιλέγει το γιο του Ερρίκου, τον Άρη.

β) Ο Γεράσιµος της «ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» έχουν τις εξής 
διαφορές: Ο Γεράσιµος είναι ο δικηγόρος του Παύλου. Ο 
Φίλιππος είναι ο οικονοµικός διευθυντής του περιοδικού του 
Ερρίκου και φαινοµενικά το δεξί του χέρι. Ο Γεράσιµος είναι 
αληθινός φίλος του Παύλου και σύµµαχός του, αντίθετα ο 
Φίλιππος παίζει διπλό παιχνίδι και στο µέλλον θα αποδειχθεί 
ότι είναι µέλος µιας ίντριγκας, που έχει σχέση µε την πρώην 
σύζυγο του Ερρίκου.

γ) Η Βάνα της «ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» σε σχέση µε την Αλίκη 
από τις «Φ.» έχουν τις εξής διαφορές: Η Βάνα είναι ένα από 
τα κορίτσια, κολ γκερλ, του κυκλώµατος στο οποίο ήταν 
µπλεγµένη η Χριστίνα. Είναι ερωτευµένη µε το Θάνο. Μισεί 
τη Χριστίνα, γιατί ο Θάνος είναι ερωτευµένος µαζί της. Η 
Αλίκη δεν ήταν ποτέ κολ γκερλ. Δεν είναι ερωτευµένη µε 
κάποιο πρόσωπο που να µοιάζει στο ρόλο του Θάνου, αλλά 
µε τον Ερρίκο.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, εφόσον δεν αποδείχθηκε η από 
τις εκκαλούσες-ενάγουσες επικαλουµένη ως διαλαµβανοµέ-
νη είτε στο απ’ αυτές συγγραφέν σενάριο (expose) είτε στο 
µορφοποιηµένο τµήµα των δύο επεισοδίων αυτών, εισφορά 
πρωτότυπων χαρακτηριστικών στοιχείων και συνακόλουθα 
παράνοµη ανάληψη (αντιγραφή) αυτών από τις εκκαλούσες-
εναγόµενες, η οποία (εισφορά πρωτοτύπων στοιχείων) απο-
τελεί, όπως αναφέρθηκε στη µείζονα σκέψη, και την προϋπό-
θεση της παρεχοµένης από τις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας 
διατάξεις προστασίας, δεν µπορεί να γίνει λόγος και για προ-
σβολή του πνευµατικού δικαιώµατος αυτών, µε αποτέλεσµα 
την απόρριψη της αγωγής ως ουσιαστικά αβάσιµης.

Εποµένως, η εκκαλουµένη απόφαση, η οποία [……….] έκανε 
δεκτή την αγωγή ως και ουσιαστικά βάσιµη έσφαλε περί την 
εκτίµηση των αποδείξεων γι’ αυτό και πρέπει µετ’ απόρριψη 
ως ουσιαστικά αβάσιµης της µε αριθµ. καταθ. 2712/2005 
έφεσης των εναγουσών, και κατά παραδοχή του σχετικού 
λόγου των εφέσεων των εναγοµένων (αριθµ. καταθ. 2705 
και 2706/2005) και των τελευταίων ως ουσιαστικά βάσιµων, 
να εξαφανιστεί αυτής, εκτός από το αναφερόµενο στο διατα-
κτικό κεφάλαιο που αφορά στην ΑΕ µε την εταιρία Α. ΑΕ, να 
κρατηθεί και να δικαστεί η υπόθεση στο παρόν Δικαστήριο 
και να απορριφθεί η αγωγή για τον αναφερόµενο παραπά-
νω λόγο, ως προς τις ενάγουσες-εκκαλούσες των 2715 και 
2716/2005 εφέσεων (Τ. ΑΕ, Α. Γ.).

Τα επί των παραπάνω ενδίκων εφέσεων δικαστικά έξοδα 
πρέπει για µεν τη µε αριθµ. καταθ. 2713/2005 έφεση να επι-
βληθούν (για τον παρόντα βαθµό δικαιοδοσίας) σε βάρος 
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της εκκαλούσας, κατ’ άρθρο 183 ΚΠολΔ, για δε τις µε αριθµ. 
καταθ. 2705, 2706 και 2712/2005 λοιπές εφέσεις να συµψη-
φιστούν ολικά µεταξύ των διαδίκων, κατά την αναφερόµενη 
στο διατακτικό διάκριση, ως εκ της ιδιαιτέρως δυσχερούς 
ερµηνείας των περί πνευµατικής ιδιοκτησίας κανόνων δι-
καίου που εφαρµόστηκαν (άρθρο 179 ΚΠολΔ). [...]

Παρατηρήσεις

Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 
ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η σχολιαζόµενη απόφαση τέµνει µε επιτυχία ένα από τα 
αιχµηρά ζητήµατα της πνευµατικής ιδιοκτησίας, τη διάκριση 
µεταξύ µορφής και ιδέας, και µάλιστα µε αφορµή έργο, η 
σύνθετη φύση του οποίου καθιστά το εγχείρηµα δυσκο-
λότερο. Δύο είναι τα σηµεία επί των οποίων το δικαστήριο 
εδράζει την απόφασή του. Το πρώτο αφορά στη θεµελιώδη 
διάκριση µορφής και ιδέας, ως αρχή που διαπνέει το δίκαιο 
της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Το δεύτερο αφορά στην επι-
λογή των κριτηρίων που οδηγούν στη διαπίστωση τυχόν 
οµοιότητας µεταξύ των δύο έργων. 

(Α) Η διάκριση µορφής και ιδέας ως δοµικό 
στοιχείο της πρωτοτυπίας 

α. Έννοια και λειτουργία του κριτηρίου της 
    πρωτοτυπίας

Η κρίση περί προστασίας ή µη ορισµένου δηµιουργήµατος 
προϋποθέτει την αναγνώρισή του ως έργο µε βάση τα κρι-
τήρια που θέτει ο νόµος. Έτσι, σε περίπτωση σχηµατισµού 
πεποίθησης επί ζητήµατος προσβολής της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας ο δικανικός συλλογισµός αρθρώνεται σε δύο 
στάδια. Κατά πρώτον, ερευνάται εάν το επίδικο αντικεί-
µενο φέρει όντως τα στοιχεία προστατευόµενου έργου, 
εάν δηλαδή συνιστά πνευµατικό δηµιούργηµα ορισµένου 
φυσικού προσώπου που έχει λάβει µορφή προσιτή στις 
αισθήσεις και εµφανίζει πρωτοτυπία. Κατά δεύτερον, δια-
χωρίζονται τα µη προστατευόµενα στοιχεία του έργου, όσα 
σχετίζονται µε την κεντρική του ιδέα, από τα προστατευό-
µενα στοιχεία του, όσα σχετίζονται µε την µορφοποίηση της 
ιδέας αυτής, έτσι ώστε να καθίσταται σαφές το αντικείµενο 
της προστασίας1. Η σχολιαζόµενη απόφαση ακολουθεί µε 
συνέπεια τα προαναφερόµενα στάδια σχηµατισµού δικανι-
κής πεποίθησης χωρίς να αναφέρεται ρητώς στο ζήτηµα της 
πρωτοτυπίας. Ωστόσο, η κρίση περί πρωτοτυπίας αποτελεί, 
κατά τη γνώµη µας, το πρώτο στάδιο απόφανσης του δικα-
στηρίου πριν επιχειρηθεί οποιαδήποτε κρίση σχετικά µε την 
ύπαρξη ή µη προσβολής των  πνευµατικών δικαιωµάτων 
του δηµιουργού. Εάν δεν υπάρχει προστατευόµενο έργο, 
δεν υφίσταται προσβολή2. 

Το κριτήριο της πρωτοτυπίας αναφέρεται στη διάταξη του 
άρθρου 2 παρ. 1 του Ν 2121/1993 κατά τον ορισµό της 
έννοιας του έργου και ανάγεται σε δοµικό στοιχείο αυ-
τής χωρίς να προσδιορίζεται ως προς το περιεχόµενό του. 
Αποτελεί έννοια ανοικτή µε περιεχόµενο καθοριζόµενο 

από τη θεωρία και τη νοµολογία ανάλογα προς τη νοµική 
παράδοση της κάθε χώρας3, τα δεδοµένα της εποχής4, 
αλλά και τη φύση του κρινόµενου έργου5. Συνιστά, δη-
λαδή, ζήτηµα πραγµατικό και υποκείµενο σε απόδειξη επί 
του οποίου αποφαίνεται το δικαστήριο της ουσίας6. Στις 
ευρωπαϊκές χώρες ο σκληρός πυρήνας του κριτηρίου της 
πρωτοτυπίας έχει διαδοχικά διαµορφωθεί µε βάση την 
ανθρωποκεντρική αντίληψη που διαπνέει το ηπειρωτικό 
δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας και ωθεί στην αναζή-
τηση του αποτυπώµατος της προσωπικής συµβολής του 
δηµιουργού. Το αρχικό κριτήριο της ατοµικότητας7 αντικα-
ταστάθηκε µε το κριτήριο της στατιστικής µοναδικότητας8, 
στο οποίο µεταγενέστερα προστέθηκε το κριτήριο του δη-
µιουργικού ύψους9. Σύµφωνα µε το κριτήριο της στατιστι-

1. Έτσι ρητώς η ΕφΑθ 80/2008, Nόµος.

2. Βλ. σε Μ-Θ. Μαρίνο, Η προσβολή του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτη-
σίας και των συγγενικών δικαιωµάτων, Δνη 1994, 1442-1443.        

3. Τα κριτήρια πρωτοτυπίας που χρησιµοποιούνται στις χώρες του αγγλο-
σαξονικού δικαίου είναι πιο επιεική και λιγότερα ανθρωποκεντρικά 
από εκείνα των χωρών του ηπειρωτικού δικαίου. Ωστόσο προσφάτως 
παρατηρήθηκε αποδοχή της έννοιας της δηµιουργικότητας από τη νοµο-
λογία των αµερικανικών δικαστηρίων. Εκτενέστερα βλ. σε Γ. Κουµάντο, 
Πνευµατική Ιδιοκτησία, Α. Σάκκουλας, Αθήνα 2002 (8η έκδ.), 107 επ., 
Δ. Καλλινίκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώµατα, Π. 
Σάκκουλας, Αθήνα 2005 (2η έκδ.), σ. 27-29, Μ-Θ Μαρίνος, Πνευµατική 
Ιδιοκτησία, Α. Σάκκουλας, Αθήνα 2004 (2η έκδ.), 76 επ., Λ. Κοτσίρης, 
Δίκαιο Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2005 
(4η έκδ.), 58 επ. 

4. Τ. Συνοδινού, Το κριτήριο της πρωτοτυπίας στο δίκαιο της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, Αρµ. 2001, 759 επ.

5. Ο κοινοτικός και εθνικός νοµοθέτης φαίνεται να διαχωρίζουν ορισµένες 
κατηγορίες έργων η πρωτοτυπία των οποίων κρίνεται µε επιεικέστερα 
κριτήρια. Αυτό ισχύει για τις φωτογραφίες (άρθρο 6 της νέας Οδηγίας 
2006/116/ΕΚ για την εναρµόνιση της διάρκειας προστασίας του δικαιώ-
µατος πνευµατικής ιδιοκτησίας), τις βάσεις δεδοµένων (άρθρο 3 της 
Οδηγίας 96/6/ΕΟΚ) και τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(άρθρο 2 παρ. 3 του Ν 2121/1993 και άρθρο 1 παρ. 3 της Οδηγίας 
91/250/ΕΟΚ). Ωστόσο, η θεωρία του µεταβλητού κριτηρίου πρωτοτυπίας 
(originalitéé à géométrie variable) δεν έχει τύχει καθολικής αποδοχής 
λόγω έλλειψης νοµοθετικού ερείσµατος. Αναλυτικά σε Γ. Κουµάντο, ό.π., 
109, Δ. Καλλινίκου, ό.π., 30.

6. Έτσι και οι ΑΠ 1248/2003, Δνη 2005, 488, ΑΠ 20/2005, ΧρΙΔ 2005, 
453. 

7. Το κριτήριο αυτό προτάθηκε από τη γερµανική θεωρία και υιοθετή-
θηκε στη χώρα µας υπό το καθεστώς του προϊσχύοντος δικαίου. Βλ. 
Κ. Ασπρογέρακας-Γρίβας, Θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και νοµο-
λογιακή έρευνα αυτών εν Ελλάδι, Αθήναι, 1975, 16-17, Τ. Ιωάννου/Κ. 
Λυκιαρδόπουλος, Η Πνευµατική Ιδιοκτησία, Αθήναι, 1962, 82-83. 
Οµοίως σε ΜΠρΑθ 13689/1971, ΕΕµπΔ 1971, 620, ΜΠρΑθ 3689/1971, 
ΕΕΝ 1972, 87, ΑΠ 576/1974, ΑρχΝ 1975, 54, ΜΠρΑθ 10429/1977, ΕΕΝ 
1978, 2554, ΕφΑθ 7101/1981, Αρµ. 1982, 531, ΜΠρΘεσ 3412/1985, 
ΕΕµπΔ 1986, 146, ΕφΘεσ 3321/1998, ΕπισκΕΔ 1999, 565 µε σχόλιο Δ. 
Βεζακίδου.            

8. Εκτενέστερα σε Γ. Κουµάντο, ό.π., 108, Δ. Καλλινίκου, ό.π., 27-29, Μ-Θ. 
Μαρίνο, ό.π., 77-80, Λ. Κοτσίρη, ό.π., 61. 

9. Η έννοια του δηµιουργικού ύψους δεν ταυτίζεται µε εκείνη του εφευρε-
τικού ύψους. Βλ. σε Γ. Κουµάντο, ό.π., σ. 111-112, Δ. Καλλινίκου, ό.π., 
27-28, Μ-Θ. Μαρίνο, ό.π., 82 επ.
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κής µοναδικότητας, που λειτουργεί συγκριτικά, το έργο 
θεωρείται πρωτότυπο εάν πιθανολογηθεί ότι κανείς τρίτος, 
εκτός από τον δηµιουργό, δεν θα ήταν σε θέση κάτω από 
παρόµοιες συνθήκες και µε τους ίδιους στόχους να οδη-
γηθεί στο αυτό ή σε όµοιο αποτέλεσµα10. Σύµφωνα µε 
το κριτήριο του δηµιουργικού ύψους, το έργο θεωρείται 
πρωτότυπο εάν διαφοροποιείται από τα απλά προϊόντα της 
καθηµερινότητας. Ο τρόπος εφαρµογής των δύο κριτηρίων 
διχάζει τη θεωρία11, ενώ η νοµολογία εµφανίζεται διστα-
κτική υιοθετώντας άλλοτε τη διαζευκτική12 και άλλοτε τη 
σωρευτική εφαρµογή τους13 δίχως να αποφεύγει, ωστόσο, 
τη σύγχυση µεταξύ των δύο εννοιών14. 

Στη σχολιαζόµενη απόφαση προκρίνεται η διαζευκτική 
εφαρµογή. Αν και οι δύο µέθοδοι φαίνεται να απολήγουν 
ουσιαστικά στο ίδιο αποτέλεσµα, η σωρευτική εφαρµογή 
των δύο κριτηρίων αποτελεί, κατά τη γνώµη µας, την ορ-
θότερη επιλογή για το σχηµατισµό πλήρους και εδραίας 
δικανικής πεποίθησης. Και τούτο διότι για την προστασία 
ενός δηµιουργήµατος ως έργου δεν αρκεί µόνη η διαπί-
στωση ότι διαφέρει από τα προϊόντα της καθηµερινότητας, 
εφόσον καίτοι «νέο» µπορεί να στερείται οποιασδήποτε 
προσωπικής συµβολής. Δεν αρκεί επίσης µόνη η διαπί-
στωση ότι χαρακτηρίζεται από στατιστική µοναδικότητα, 
εφόσον καίτοι «µοναδικό» µπορεί να µην διαφοροποι-
είται από τα ήδη γνωστά και αυτονόητα. Έτσι, θα πρέπει 
αρχικά να πιστοποιείται η ύπαρξη δηµιουργικού ύψους, 
που διαφοροποιεί το κρινόµενο έργο από τα προϊόντα της 
καθηµερινότητας και στη συνέχεια να ερευνάται η στατι-
στική του µοναδικότητα, που πιστοποιεί τη σφραγίδα της 
προσωπικής συµβολής του δηµιουργού.  

Εν προκειµένω, επίδικο αντικείµενο αποτελεί ένα τηλε-
οπτικό σενάριο, ήτοι ένα έργο λόγου, η πρωτοτυπία του 
οποίου πρέπει να σταθµιστεί σε σχέση µε ορισµένο µετα-
γενέστερο οπτικοακουστικό έργο. Η δυσκολία σύγκρισης 
δύο ανόµοιας φύσης έργων είναι προφανής και ορθώς 
επισηµαίνεται από το δικαστήριο. Και τούτο διότι η δια-
φορά είδους καθιστά δυσχερή τη σύγκριση της τελικής 
µορφής των δύο έργων, ενώ παράλληλα ενδυναµώνει 
τον κίνδυνο σύγχυσης της µορφής µε την κεντρική ιδέα. 
Το  σενάριο αποτελεί έργο λόγου ενός ή περισσοτέρων 
φυσικών προσώπων (άρθρο 2§1 Ν 2121/1993) που περιο-
ρίζεται σε γενική περιγραφή της πλοκής και του χαρακτήρα 
των ηρώων15. Αντιθέτως, µία τηλεοπτική σειρά αποτελεί 
οπτικοακουστικό έργο που ενσωµατώνει περισσότερες 
αυτόνοµες δηµιουργικές συµβολές (σενάριο, µουσική, 
σκηνικά, φωτογραφία κλπ.) υπό τη διεύθυνση και το συ-
ντονισµό του σκηνοθέτη. Ο τελευταίος ως δηµιουργός 
(άρθρο 9 Ν 2121/1993) αποφασίζει για την οριστική µορφή 
του έργου (άρθρο 34 παρ. 1, εδ. γ’ Ν 2121/1993)16.

β. Ζητήµατα εφαρµογής του κριτηρίου της 
    πρωτοτυπίας

Αν και το ερώτηµα περί πρωτοτυπίας ή µη του επίδικου 
έργου δεν τίθεται ρητώς από το δικαστήριο, ο δικανικός 

συλλογισµός αναπτύσσεται ορθώς προς την κατεύθυνση 
διαχωρισµού των στοιχείων που απαρτίζουν την κεντρική 
του ιδέα και εκείνων που συνθέτουν τη µορφή. Και τούτο 
διότι η κρίση περί πρωτοτυπίας σχετίζεται κατ΄ ουσίαν µε 
τη µορφή του έργου, εφόσον χάριν της προαγωγής της 
δηµιουργικότητας και του πολιτισµού, η προστασία της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας δεν εκτείνεται στις ιδέες, τις αντι-
λήψεις ή τις πληροφορίες που αποτελούν την πρώτη ύλη 
της δηµιουργίας του17. Με άλλα λόγια, προστατευόµενο 
αντικείµενο του έργου αποτελεί η µορφή που λαµβάνει 
από το δηµιουργό του, ο προσωπικός και πρωτότυπος τρό-
πος που εκείνος επιλέγει να εκφράσει ή να αναπαραστήσει 
ιδέες, απόψεις, συναισθήµατα, αντιλήψεις ή πληροφορίες 
µέσω συγκεκριµένης φόρµας. 

10. Εκτενώς σε Γ. Κουµάντο, ό.π., 108-109. Οµοίως σε ΑΠ 257/1995, ΝοΒ 
1995, 893, ΜΠρΑθ 14106/1995, ΔΕΕ 1995, 963, ΜΠρΑθ 4087/1995, 
Δνη 1998, 221, EφΑθ 8138/2000, ΔΕΕ 2001, 60, EφΑθ 3252/2002, ΔΕΕ 
2003, 293, ΠΠρΑθ 2028/2003, ΑρχΝ 2004, 21, ΜΠρΘεσ 19928/2004, 
ΔιΜΕΕ 4/2004, 559.                  

11. Τη διαζευκτική εφαρµογή φαίνεται να υποστηρίζει η Δ. Καλλινίκου (ό.π., 
28), ενώ υπέρ της σωρευτικής εφαρµογής τάσσονται οι Γ. Κουµάντος 
(ό.π., 111-112), Μ-Θ. Μαρίνος (ό.π., 78) και Λ. Κοτσίρης (ό.π.,  61). 

12. Στις αποφάσεις που αποδέχονται τη διαζευκτική εφαρµογή, ως έργο 
νοείται το δηµιούργηµα το οποίο παρουσιάζει «ατοµική ιδιοµορφία ή 
ένα ελάχιστο όριο δηµιουργικού ύψους», άλλως ένα «ελάχιστο όριο 
δηµιουργικής πρωτοτυπίας». Βλ. ΜΠρΑθ 13760/1988, Δνη 1989, 371, 
ΑΠ 257/1995, ΝοΒ 1995, 893, ΑΠ 113/1989, ΝοΒ 1989, 1086, EφΑθ 
8153/1999, ΔΕΕ 2000, 383, EφΑθ 8138/2000, ΔΕΕ 2001, 60, EφΑθ 
3252/2002, ΔΕΕ 2003, 293 και ΧρΙΔ 2003, 465, ΠΠρΑθ 2028/2003, 
ΑρχΝ 2004, 210, ΠΠρΑθ 4661/2004, ΔιΜΕΕ 4/2004, 563, ΕφΠειρ 
281/2005, ΠειρΝοµ 2005, 174, ΑΠ 152/2005, ΔΕΕ 2005, 1177, ΕφΑθ 
6193/2006, Δνη 2007, 1461.

13. Στις αποφάσεις που αποδέχονται τη σωρευτική εφαρµογή, ως έργο 
νοείται το δηµιούργηµα το οποίο «παρουσιάζει πρωτοτυπία και ένα 
στοιχείο δηµιουργικού ύψους» ή «ατοµική ιδιοµορφία και δηµιουργικό 
ύψος». Βλ. ΠΠρΑθ 3976/1986, Δνη 1987, 917, ΜΠρΑθ 4526/1988, ΝοΒ 
1988, 1469, ΕφΑθ 3403/1988, ΝοΒ 1989, 441, ΜΠρΘεσ 1571/1989, 
Αρµ. 1990, 642, ΠΠρΑθ 5235/1992, ΕΕµπΔ 1992, 675, ΑΠ 20/2005, 
ΧρΙΔ 2005, 453. 

14. Βλ. ενδεικτικώς ΠΠρΑθ 1477/2005, ΔιΜΕΕ 2005, 246. 

15. Σύµφωνα µε την ΜΠρΑθ 4312/1974 (ΝοΒ 1974, 687) το σενάριο απο-
τελεί έργο που ολοκληρώνεται τµηµατικά και σε συνέχειες. Το κάθε 
τµήµα του απολαµβάνει αυτοτελούς προστασίας υπό την προϋπόθεση 
της πρωτοτυπίας «εφόσον εµφανίζει ένα ελάχιστο όριο αντικειµενικής 
υποστάσεως ώστε να µπορεί να γίνει λόγος περί έργου». Πρβλ. ΜΠρΑθ 
18539/1996, ΕΕµπΔ 1997, 132 που αρνείται την ύπαρξη πρωτοτυπίας σε 
σενάριο τηλεοπτικής σειράς βασιζόµενο σε προϋφιστάµενο βιβλίο. 

16. ΜΠρΘεσ 11720/1996, Αρµ. 1997, 793 µε σχόλιο Α. Παπαδοπούλου, 
ΠΠρΑθ 5417/2000, ΧρΙΔ 2001, 648 µε παρατ. Σ. Σταυρίδου, ΕφΑθ 
4499/2000, ΚριτΕπ 2001, 253.

17. Χαρακτηριστικώς ο Μ-Θ. Μαρίνος (ό.π., 72) αναφέρει ότι «το εννοιολο-
γικό δίδυµο ιδέας και µορφής επιτελεί την ίδια λειτουργία σε όλες τις έν-
νοµες τάξεις. Αφήνει ελεύθερη την πρόσβαση τρίτου στις πληροφορίες 
που περιέχονται σε ένα έργο, κατά κανόνα επιστηµονικό έργο λόγου, 
ώστε να κυκλοφορούν ελεύθερα ενώ επιφυλάσσει στον δηµιουργό το 
απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωµα να εκµεταλλευτεί τη συγκεκριµένη 
µορφή µε την οποία έχουν εκφραστεί οι πληροφορίες αυτές». 



ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΕφΑΔ 7/2008 - Έτος 1ο 801

Το ζήτηµα της πρωτοτυπίας αποτελεί όντως ένα από τα 
«πλέον γριφώδη»18 ερωτήµατα της πνευµατικής ιδιοκτη-
σίας. Ο διαχωρισµός της µορφής ενός έργου από την κε-
ντρική του ιδέα αποτελεί το δυσκολότερο εγχείρηµα εντός 
του γριφώδους πεδίου προσδιορισµού των κριτηρίων της 
πρωτοτυπίας ιδιαίτερα σε ορισµένες κατηγορίες σύγχρονων 
έργων όπου η φόρµα λειτουργεί αφαιρετικά και τείνει να 
συγχωνευθεί µε το περιεχόµενο19. Η δυσκολία αυτή υπο-
χωρεί στην περίπτωση των έργων του γραπτού λόγου, τα 
οποία συνήθως χαρακτηρίζονται από σαφή και επαρκή 
λεκτική διατύπωση, διαθέτουν δηλαδή πλήρη «εξωτερική 
µορφή», κατά τρόπο ώστε να καθίσταται ευκρινές ποιά 
στοιχεία του έργου εντάσσονται στο µη προστατευόµενο 
πεδίο του περιεχοµένου και ποιά εντάσσονται στο προ-
στατευόµενο πεδίο της µορφοποίησης20. Ο κανόνας αυτός 
κάµπτεται στην προκειµένη περίπτωση εφόσον το επίδικο 
έργο βρίσκεται στην πρώτη, πρώιµη µορφή επεξεργασίας 
του (προβαθµίδα σεναρίου, filmexposé) που δεν περιλαµ-
βάνει πλήρως ανεπτυγµένους διαλόγους και χαρακτήρες. 
Έτσι, ο δικανικός συλλογισµός εδράζεται υποχρεωτικά 
στα στοιχεία της «εσωτερικής µορφής»21 του έργου, ήτοι 
στη συνοπτική µορφοποίηση της υπόθεσης, την πλοκή 
χαρακτήρων και καταστάσεων, την αλληλουχία των γεγο-
νότων και τη δυνητική έκφραση συναισθηµάτων ή από-
ψεων. Λαµβάνοντας υπόψη την πλοκή, τον συγκεκριµένο 
αριθµό πρωταγωνιστών, τις ιδιότητες των χαρακτήρων και 
τους διαλόγους δύο µορφοποιηµένων επεισοδίων το δι-
καστήριο αποφαίνεται αρνητικά ως προς την πρωτοτυπία 
του επίδικου έργου εφόσον δεν ανιχνεύει σε αυτό ούτε 
ατοµική ιδιοµορφία, ούτε ένα ελάχιστο όριο δηµιουργικού 
ύψους. Καταλήγει δε επισηµαίνοντας ότι δεν αποκλείεται 
«οποιοσδήποτε άλλος σεναριογράφος να συγγράψει κά-
τω από παρόµοιες συνθήκες το ίδιο σενάριο» ενόψει του 
γεγονότος ότι το «µοτίβο του σεναρίου αυτού συναντάται 
σε πολλές άλλες τηλεοπτικές σειρές». 

Στο σηµείο αυτό ανιχνεύονται δύο λογικά σφάλµατα της 
σχολιαζόµενης απόφασης. Καταρχήν, εφόσον το δικαστή-
ριο δεν αποδέχεται την ύπαρξη πρωτοτυπίας του επίδικου 
σεναρίου, δεν το θεωρεί προστατευόµενο έργο και επο-
µένως το στάδιο διερεύνησης των στοιχείων οµοιότητας 
που ακολουθεί θα έπρεπε να παραληφθεί. Ωστόσο, ορθώς 
επιχειρείται. Και τούτο διότι το σφάλµα εντοπίζεται κυρίως 
στην δικαιολογηµένη σύγχυση µεταξύ της κεντρικής ιδέας 
και των στοιχείων της εσωτερικής µορφής του εν λόγω 
σεναρίου. Η κεντρική ιδέα του σεναρίου είναι βεβαίως 
κοινότυπη, αυτό όµως δεν αποκλείει την πρωτοτυπία της 
µορφοποίησής της22. Απλώς, η κρίση περί πρωτοτυπίας 
δύσκολα σχηµατίζεται και θεµελιώνεται µε βάση την πρώ-
τη, ατελή ανάπτυξη της προβαθµίδας σεναρίου. Εξάλλου, 
από την µεταγενέστερη σύγκριση των δύο έργων προκύ-
πτει του λόγου το αληθές. Τα δύο σενάρια βασίζονται στην 
αυτή κοινότυπη ιδέα των ερωτικών τριγώνων και ωστόσο 
εµφανίζουν διαφορές ως προς την πλοκή και τις ιδιότητες 
των χαρακτήρων, όπως η απόφαση αναφέρει. Η πρωτοτυ-
πία του πρώτου σεναρίου δεν αποτελεί, όµως, το κρίσιµο 

ζήτηµα της επίδικης διαφοράς. Βασικό ερώτηµα παραµένει 
η ύπαρξη τυχόν οµοιότητας µεταξύ των δύο έργων και 
επ΄ αυτού η σχολιαζόµενη απόφαση αποφαίνεται κατόπιν 
ενδελεχούς συγκρίσεως.  

(Β) Η αντιγραφή του έργου ως µορφή προσβολής  

α. Έννοια και έκταση της οµοιότητας 

Η παράνοµη αναπαραγωγή ορισµένου έργου µπορεί να 
αφορά είτε το σύνολο, είτε µέρος αυτού (άρθρο 3 παρ. 1) 
αρκεί το αναπαραγόµενο τµήµα να εµφανίζει πρωτοτυπία23 
και η «µορφική του υπόσταση»24 να παραµένει αναλλοί-
ωτη. Ο εφαρµοστής του δικαίου καλείται να ανιχνεύσει τα 
στοιχεία της εξωτερικής ή εσωτερικής µορφής του αρχικού 
έργου που εµφανίζουν πρωτοτυπία και να αποφανθεί ως 
προς την ποσοτική και ποιοτική έκταση των δανείων στο 
προϊόν της παράνοµης αναπαραγωγής25. Εάν η τελευταία 
προϋπόθεση πληρούται, τότε υφίσταται οµοιότητα26. Η 
οµοιότητα εµφανίζεται ως δουλική αποµίµηση ή ως αθέ-
µιτη προσαρµογή που απολήγει σε µερική αντιγραφή και 
τροποποίηση27. Στη θεωρία επισηµαίνεται ότι η κρίση πε-
ρί οµοιότητας δεν είναι απαλλαγµένη από υποκειµενικά 
και αξιολογικά κριτήρια, εφόσον από τον εφαρµοστή του 
δικαίου αναζητείται το πλέον χαρακτηριστικό και ουσια-
στικό στοιχείο ή τµήµα του έργου που αποτέλεσε προϊόν 
αντιγραφής28.

18. Έτσι ο Μ-Θ. Μαρίνος, (Η προσβολή), ό.π., 1443.        

19. Βλ. σε Γ. Κουµάντο, ό.π., 115 και Μ-Θ Μαρίνο, ό.π., 72 υποσηµ. 9.

20. Βλ. ΜΠρΑθ 2264/1996, Δνη 1996, 1444, ΜΠρΑθ 18539/1996, ΕΕµπΔ 
1997, 132, ΜΠρΑθ 16568/1998 ΔΕΕ 1999, 54, µε σχόλιο Δ. Κωστάκη, 
ΜΠρΑθ 3445/2002, ΝοΒ 2002, 2033, ΕφΠειρ 281/2005, ΠειρΝοµ 2005, 
174, ΜΠρΑθ 7483/2007, ΧρΙΔ 2008, 67 µε σχόλιο Χ. Αποστολόπουλου,  
ΕφΑθ 80/2008, Nόµος.

21. Για τη διάκριση µεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής µορφής εκτενώς σε 
Γ. Κουµάντο, ό.π., 113 επ. Οµοίως σε  Δ. Καλλινίκου, ό.π., 24 επ., Μ-Θ 
Μαρίνο, ό.π., 71 επ., Λ. Κοτσίρη, ό.π., 54 επ. 

22. Βλ. την ΜΠρΑθ 3163/2005, ΔιΜΕΕ 2005, 416 µε σχόλιο Π. Κοριατοπού-
λου όπου επισηµαίνεται ότι «κάθε έκφραση µίας ιδέας προστατεύεται 
µε ξεχωριστό δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας διότι θεωρείται από 
το δίκαιο ως διαφορετική δηµιουργία».

23. Δεν συνιστά παράνοµη αναπαραγωγή η άνευ αδείας χρήση των µη 
προστατευόµενων από την πνευµατική ιδιοκτησία κοινότυπων στοι-
χείων που περιέχονται σε ορισµένο έργο. Πρβλ. ΕφΛαρ 629/2002, 
ΠοινΔνη 2002, 1145.

24. Γ. Κουµάντος, ό.π., 219.

25.  Έτσι ρητώς η ΜΠρΑθ 4870/1990, ΕΕµπΔ 1990, 535. Περί της οµοιότητας 
εν γένει βλ. σε ΑΠ 1438/2004, ΝοΒ 2005, 331, ΑΠ 20/2005, ΧρΙΔ 2005, 
453 µε παρατ. Δ. Καλλινίκου, ΑΠ 1118/2006, ΝοΒ 2006, 1140.

26. Μ-Θ Μαρίνος, (Η προσβολή), ό.π., 1454, Γ. Τζωρτζάκης, Το κριτήριο 
της οµοιότητας στη διεθνή προστασία του πνευµατικού έργου, ΝοΒ 
1985, 592 επ.

27. Έτσι ρητώς η ΑΠ 20/2005, ΧρΙΔ 2005, 453.

28. Βλ. σε Μ-Θ Μαρίνο, (Η προσβολή), ό.π., 1454. Η παρατήρηση αυτή 
σχετίζεται µε την εφαρµογή του ποιοτικού κριτηρίου µέσω του οποίου 
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Εν προκειµένω, η εφαρµογή της διάκρισης µεταξύ µορφής 
και ιδέας παρουσιάζεται ιδιαιτέρως δυσχερής λόγω του 
διαφορετικού βαθµού ολοκλήρωσης των δύο έργων. Στην 
πραγµατικότητα η «εξωτερική µορφή» του έργου βρίσκε-
ται σε πρώιµο στάδιο στην περίπτωση του σεναρίου, ενώ 
αντιθέτως παρουσιάζει µεγαλύτερη ανάπτυξη στην περί-
πτωση του περατωµένου οπτικοακουστικού έργου. Για να 
επιτευχθεί η σύγκριση των δύο έργων και να ολοκληρωθεί 
η κρίση περί τυχόν οµοιότητάς τους, το δικαστήριο προβαί-
νει ορθώς σε ορισµένη παραδοχή. Συγκρίνει τα ανάλογα 
µεγέθη των δύο έργων σε αντίστοιχη έκταση. Το σενάριο 
αποτελεί διακριτό τµήµα του συλλογικού έργου29 που 
χαρακτηρίζεται ως οπτικοακουστικό. Από τη διαδικασία 
της σύγκρισης αποκλείονται όσα στοιχεία των δύο έργων 
ανάγονται στο πεδίο των ιδεών ή των απλών πληροφο-
ριών και στοιχείων. Και τούτο ορθώς, εφόσον για την προ-
στασία ορισµένου έργου δεν απαιτείται ολόκληρο να είναι 
πρωτότυπο, αλλά µπορεί να περιλαµβάνει «και στοιχεία 
τα οποία δεν είναι αποτέλεσµα πρωτοτύπου πνευµατικής 
δηµιουργίας»30.

β. Η εφαρµογή ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων 

Για τη σύγκριση της µορφής του πρώτου σεναρίου µε 
εκείνη του δευτέρου το δικαστήριο καταφεύγει ορθώς 
στη χρήση τόσο του ποσοτικού, όσο και του ποιοτικού 
κριτηρίου31. Μετά την παραδοχή ότι κανένα χαρακτηρι-
στικό και ουσιώδες τµήµα του πρώτου έργου δεν αναπα-
ράγεται αυτούσιο στο δεύτερο έργο, εφόσον και τα δύο 
βασίζονται σε κοινότυπες καθηµερινές καταστάσεις32, 
το δικαστήριο κατ΄ εφαρµογή του ποσοτικού κριτηρίου 
αποφαίνεται αρνητικώς επί του ζητήµατος της οµοιότητας 
εφόσον υφίστανται διαφορές στην πλοκή των δύο έργων 
σχετιζόµενες µε την ανάπτυξη των χαρακτήρων των πρω-
ταγωνιστών και την εξέλιξη των µεταξύ τους σχέσεων. Στη  
διατύπωση του σκεπτικού διακρίνεται ωστόσο η αντινοµία 
που ήδη επισηµάνθηκε σχετικά µε την πρωτοτυπία του 
πρώτου έργου («δεν υφίσταται πρωτοτυπία και άρα δεν 
υφίσταται οµοιότητα»). Θεωρούµε ότι θα ήταν ορθότερο 
η θεµελίωση της απόφασης να αποτυπώνει τον αναγκαίο 
διαχωρισµό µεταξύ πρωτότυπων στοιχείων των συγκρι-
νόµενων έργων και ύπαρξης τυχόν οµοιότητας («ακόµη 
και εάν υφίσταται πρωτοτυπία, δεν υφίσταται οµοιότητα»). 
Τούτο, όµως, ουδόλως αφαιρεί τη βαρύτητα του σκεπτικού 
µίας απόφασης που επέτυχε να ορθοτοµήσει ένα νεφελώ-
δες ζήτηµα επιχειρώντας σύγκριση ανόµοιων µεγεθών.

Χάρις Σ. Τσίγκου,
Δικηγόρος, DEA Paris II,

   Ειδικός Επιστήµονας ΕΣΡ

Αυτοκίνητα
ΜΠρΑθ 1704/2008

Πρόεδρος: Α. Ορτεντζάτος
Δικηγόροι: Γ. Καστριτσέας, Κ. Συρρής, Γ. Μαρίνης,  
Ε. Καρδαρά

Αποκλειστική υπαιτιότητα πεζού στην πρόκληση τρο-
χαίου ατυχήµατος. Η ενάγουσα ζητά να υποχρεωθούν 
οι εναγόµενοι να της καταβάλουν προς αποζηµίωσή της 
και για χρηµατική της ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 
που υπέστη το ποσό των 77.021, 22 ευρώ, για τραυµατι-
σµό που της προξένησε υπαίτια µε την µοτοσυκλέτα του 
ο πρώτος των εναγοµένων, όταν προσπάθησε να διασχί-
σει το οδόστρωµα η ίδια πεζή. Η αγωγή απορρίφθηκε 
ως ουσιαστικά αβάσιµη, επειδή αποδείχθηκε ότι υπαίτια 
του ατυχήµατος ήταν αποκλειστικά η ενάγουσα.

Διατάξεις: άρθρα 297, 298, 330, 346, 481, 914, 926, 929, 
930, 932 ΑΚ, 2, 4, 9, 10 Ν ΓΠΝ/1911

[...] Με την κρινόµενη αγωγή η ενάγουσα εκθέτει ότι την 
3.10.2006 και περί ώρα 09.25 π.µ. στην Κόρινθο, στη 
Λεωφόρο Ιωνίας, στο ύψος του αριθµού 91, στο ρεύµα 
κυκλοφορίας προς το κέντρο της πόλης, ο πρώτος των 
εναγοµένων, οδηγώντας την υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΡΜ 
... δίκυκλη µοτοσυκλέτα, της κυριότητας και κατοχής του 
δευτέρου των εναγοµένων, η οποία κατά το παραπάνω 
χρονικό διάστηµα ήταν ασφαλισµένη για τις έναντι τρίτων 
υλικές ζηµίες και σωµατικές βλάβες στην τρίτη των εναγο-
µένων ασφαλιστική εταιρία, προξένησε από υπαιτιότητά 
του τον τραυµατισµό της, που έγινε υπό τις συνθήκες που 
περιγράφονται στην αγωγή. 

Με αυτά τα δεδοµένα, ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόµενοι 
να της καταβάλουν προς αποζηµίωσή της και για χρηµα-
τική της ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη, 
έκαστος εις ολόκληρον, το ποσό των 77.021,22 ευρώ, το 
παραπάνω δε ποσό, µε το νόµιµο τόκο από την ηµέρα που 
έγινε επίδοση της αγωγής µέχρι την ολοσχερή εξόφληση. 
Ζητεί επίσης να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί, ως 
προς την καταψηφιστική της διάταξη, προσωρινά εκτελε-
στή, να απαγγελθεί σε βάρος του πρώτου των εναγοµένων, 
προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) έτους, ως µέσον 
αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης που θα εκδοθεί και 
να καταδικαστούν οι εναγόµενοι στην πληρωµή των δικα-
στικών της εξόδων.

ερευνάται η αποµίµηση του ουσιώδους τµήµατος του ξένου έργου. 
Αντιθέτως, µέσω του ποσοτικού κριτηρίου ερευνάται ο ακριβής αριθµός 
των δανείων από το ξένο έργο. 
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