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από καταψηφιστικό σε εντόκως αναγνωριστικό, με δήλωση της 
πληρεξουσίας δικηγόρου των εναγόντων στο ακροατήριο που 
καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, αλλά 
και με τις έγγραφες προτάσεις τους (άρθρα 223, 294, 295 παρ. 
1, 297 ΚΠολΔ) ζητείται: 1) να αναγνωρισθεί ότι έκαστος των 
εναγομένων οφείλει να καταβάλει σε καθένα εξ αυτών εκ της άνω 
αιτίας, ως χρηματική τους ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, το 
ποσό των 350.000 ευρώ εις ολόκληρον, και δη νομιμότοκα από 
την επομένη της επίδοσης της αγωγής, πλέον του ποσού των 44 
ευρώ, το οποίο επιφυλάσσονται να ζητήσουν παριστάμενοι ως 
πολιτικώς ενάγοντες ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, 2) να 
υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να παραλείπουν κάθε μελλοντική 
προσβολή της μνήμης του συζύγου και πατέρα τους, με την απειλή 
χρηματικής ποινής 6.000 ευρώ για τον καθένα, καθώς και προσω-
πικής κράτησης διάρκειας ενός (1) έτους κατά των δεύτερου και 
τρίτου εξ αυτών για κάθε παράβαση, κηρυσσομένης της σχετικής 
διάταξης της εκδοθησομένης αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής 
(όπως το παρεπόμενο αίτημα περί προσωρινής εκτελεστότητος 
νόμιμα περιορίστηκε με τις προτάσεις τους, μετά και τον ως άνω 
περιορισμό του αιτήματος περί χρηματικής ικανοποίησης από 
καταψηφιστικό σε εντόκως αναγνωριστικό) και, τέλος, να καταδι-
καστούν αυτοί στη δικαστική τους δαπάνη.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η υπό κρίση αγωγή, για την 
οποία, μετά τον προαναφερθέντα παραδεκτό περιορισμό του 
αιτήματός της, δεν απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού 
ενσήμου, παραδεκτώς και αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο 
φέρεται για να δικαστεί από το δικαστήριο αυτό (άρθρο 14 παρ. 
2, 18, 22, 25 παρ. 2 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία του 
άρθρου 681Δ ΚΠολΔ. Τυγχάνει όμως μη νόμιμη ως προς την 
πρώτη εναγόμενη εταιρία, κατά το αίτημά της που αφορά στην 
καταβολή από αυτήν χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής 
βλάβης, καθόσον, σύμφωνα με την προηγηθείσα σχετική μεί-
ζονα σκέψη, η διάταξη του άρθρου μόνου του Ν 1178/1981 
αφορά αποκλειστικά σε δημοσιεύματα (ή εκπομπές) που θί-
γουν την τιμή ή υπόληψη και δεν τυγχάνει εφαρμογής όταν 
προσβάλλεται άλλη έκφανση της προσωπικότητας, όπως στην 
προκειμένη περίπτωση το αίσθημα ευλάβειας στη μνήμη του 
αποβιώσαντος, και, συνεπώς, το αίτημα αυτό της αγωγής πρέ-
πει να απορριφθεί. Επίσης απορριπτέο, ως αόριστο, τυγχάνει 
το ίδιο ως άνω αίτημα της υπό κρίση αγωγής ως προς τους 
δεύτερο και τρίτο των εναγομένων, σύμφωνα με τις παραπάνω 
μείζονες σκέψεις, μη συντρεχούσης περίπτωσης ευθύνης τους 
εις ολόκληρον, στηριζόμενης είτε στο νόμο είτε σε δήλωση 
βουλήσεως. Και τούτο διότι η υποχρέωσή τους δεν αφορά στην 
ίδια παροχή, ώστε να μπορεί να τύχει εφαρμογής ο κανόνας 
του άρθρου 480 ΑΚ, ούτε συντρέχει κάποια από τις προβλε-
πόμενες στο άρθρο 926 ΑΚ περιπτώσεις, αφού δεν πρόκειται 
για πράξη που τελέσθηκε από κοινού, αλλά αντίθετα, καθένας 
εξ αυτών ευθύνεται αυτοτελώς ως αυτουργός για τις δικές του 
πράξεις. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει αναμφίβολα η έκταση της 
αιτούμενης έννομης προστασίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
λειτουργία του συστήματος της ελεύθερης διαθέσεως του αντι-
κειμένου της δίκης (άρθρο 106 ΚΠολΔ) και να μην υπάρχει 
ο κίνδυνος να επιδικασθεί κάτι επιπλέον ή διαφορετικό του 
αιτηθέντος (βλ. και Κ. Μακρίδου, Η αόριστη αγωγή και οι δυ-

νατότητες θεραπείας της, Δ΄ έκδοση, σελ. 61). Τέλος, αόριστο 
και κατά συνέπεια απορριπτέο τυγχάνει και το αίτημα της υπό 
κρίση αγωγής περί παράλειψης κάθε μελλοντικής προσβολής, 
καθόσον απαραίτητη προϋπόθεση της σχετικής αξίωσης είναι 
η ύπαρξη βάσιμης απειλής επικείμενης προσβολής στο μέλλον 
και, συνεπώς, στην αγωγή πρέπει να γίνεται επίκληση της 
υπάρξεως του κινδύνου αυτού, διαφορετικά το σχετικό αίτημα 
είναι αόριστο (ΕφΘεσ 2645/2002 Αρμ 2004,860, ΕφΛαρ 
431/2000 ΕλΔ 42,499, Β. Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής 
Δικονομίας, Ερμηνευτική-Νομολογιακή ανάλυση, άρθρο 947 
αριθμ. 19, 20, 21). Στην προκείμενη δε περίπτωση οι ενάγο-
ντες προς θεμελίωση του εν λόγω αιτήματός τους αναφέρουν 
ότι η μετάδοση της εν λόγω τηλεοπτικής εκπομπής επαναλή-
φθηκε μία μόνο φορά από τον τηλεοπτικό σταθμό της πρώτης 
εναγομένης, και δη λίγες ημέρες μετά την πρώτη της μετάδοση 
κατά το έτος 2005, πλην όμως τα εκτιθέμενα αυτά στην αγωγή 
περιστατικά δεν είναι ικανά να στηρίξουν την ύπαρξη βάσιμης 
απειλής επανάληψης της προσβολής της προσωπικότητάς τους 
στο μέλλον, ούτε ως προς την πρώτη εναγομένη-ιδιοκτήτρια 
του τηλεοπτικού σταθμού, στην οποία αφορά, αλλά ούτε και ως 
προς το δεύτερο και τρίτο των εναγομένων, για τους οποίους 
ουδέν πραγματικό περιστατικό προς υποστήριξη του εν λόγω 
αιτήματος αναφέρεται. Εξάλλου, το για πρώτη φορά αναφερό-
μενο στις προτάσεις των εναγόντων πραγματικό περιστατικό 
που αφορά στον τρίτο των εναγομένων, ήτοι η δημοσίευση 
άρθρου του ιδίου στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2005 του 
περιοδικού «...», στο οποίο περιέχονταν οι ίδιοι προσβλητικοί 
ισχυρισμοί, αποτελεί απαράδεκτη μεταβολή και όχι συμπλή-
ρωση της βάσης της αγωγής (άρθρα 216 παρ. 1β΄, 224 εδ. 
α΄ ΚΠολΔ) και δεν μπορεί να θεραπεύσει την αοριστία του 
σχετικού αιτήματος (βλ. ΑΠ 842/2005 α΄ δημ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 
265/2000 και 365/2000 ό.π.). Ενόψει των προεκτεθέντων, η 
αγωγή πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της, τα δε δικαστικά 
έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω 
της δυσχέρειας της ερμηνείας των εφαρμοστέων κανόνων 
δικαίου (άρθρα 179, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ).

[Απορρίπτει την αγωγή.]

Β.  Προστασία δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας

ΕφΑθ 3214/2007 Τμ. 15o

Πρόεδρος: Π. Σπηλιόπουλος
Εισηγήτρια: Κ. Πανά, Εφέτης

Δικηγόροι: Ε. Νικολαΐδη, Κ. Χανικιάν

Διατάξεις: άρθρα 57, 59, 914επ. ΑΚ, 1, 2 παρ. 1, 6 Ν 2121/
1993, άρθρο μόνο παρ. 1 και 2 Ν 1178/1981

Συνέντευξη. Δημιουργός ο δημοσιογράφος. Πρωτοτυπία του 
έργου εφόσον εμφανίζει ιδιαίτερη ατομικότητα. Προσβολή 
περιουσιακών εξουσιών με την χωρίς άδεια αναπαραγωγή 
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μεγάλων τμημάτων αυτού σε άλλο έντυπο. Κριτήρια διαπί-
στωσης της ομοιότητας των δύο κειμένων. Η αναπαραγωγή 
δεν συνιστά θεμιτή παράθεση αποσπασμάτων διότι δεν πλη-
ρούται ο σκοπός της ενίσχυσης γνώμης ή της άσκησης κριτι-
κής. Προσβολή της εξουσίας πατρότητας από την ανώνυμη 
αναπαραγωγή του κειμένου. Προσβολή της εξουσίας ακεραι-
ότητας από την αυθαίρετη σύντμηση και παραποίηση του κει-
μένου. Ανάλωση της εξουσίας δημοσίευσης.

Ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος, με την από 21.4.2004 
αγωγή του ισχυρίζετο ότι με την ιδιότητα του γνωστού 
συγγραφέα από το έτος 1980 καθώς και του ανεξάρτη-
του δημοσιογράφου, συνέταξε εκτεταμένο άρθρο για τον 
γνωστό ηθοποιό και συγγραφέα ... με βάση μια πολύωρη 
συνέντευξη που ο τελευταίος του είχε παραχωρήσει, που 
δημοσιεύθηκε στο μηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης «...», 
παρουσιάζοντας τούτο να έχει λογοτεχνική αξία. Ότι στο 
φύλλο της 17.3.2004 της καθημερινής εφημερίδας «...», 
ιδιοκτησίας της πρώτης εναγομένης ήδη εκκαλούσας, δη-
μοσιεύθηκε ένα άρθρο με τον τίτλο «Η άγνωστη ζωή του 
... ενδέκατου ...», που αφορούσε τον ..., το οποίο αποτελεί 
πιστή αντιγραφή του ανωτέρω κειμένου που είχε συγγράψει 
ο ενάγων, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στο αγωγικό 
δικόγραφο και ότι με τον τρόπο αυτό παραβιάζονται τα 
δικαιώματά του πνευματικής ιδιοκτησίας επί του ως άνω 
κειμένου και συγχρόνως προσεβλήθη η προσωπικότητά του 
για τους λόγους που αναφέρονται στο δικόγραφο αυτής. Με 
το ιστορικό αυτό ζητούσε, κατόπιν παραδεκτής μετατροπής 
του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστι-
κό, με το δικόγραφο των προτάσεων του: 1) να υποχρεωθεί 
αυτή μαζί με το δεύτερο εναγόμενο, με απειλή προσωπικής 
κράτησης σε βάρος τους και χρηματικής ποινής για κάθε 
παράβαση εκ μέρους τους της απόφασης, να άρουν την 
προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής του ιδιοκτησίας 
επί του ανωτέρω κειμένου του που δημοσιεύθηκε στο τεύ-
χος 9 του μηνιαίου περιοδικού «...» και να παραλείπουν 
στο μέλλον κάθε μη νόμιμη αντιγραφή ή αναδημοσίευση 
αποσπασμάτων ή περικοπών από άρθρα ή βιβλία του. 
2) Να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι, ευθυνόμενοι εις 
ολόκληρο οφείλουν να του καταβάλουν για χρηματική του 
ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από την 
προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής του ιδιοκτησίας, 
το ποσό των 30.000 ευρώ και για την ηθική βλάβη που 
υπέστη συνεπεία της προσβολής της προσωπικότητάς του, 
το ποσό των 55.000 ευρώ, αμφότερα τα ποσά νομιμοτόκως 
από την επίδοση της αγωγής.

Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκακλουμένη απόφα-
σή του κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση όσον αφορά στο 
δεύτερο εναγόμενο λόγω μη κλητεύσεώς του και δέχτηκε 
κατά ένα μέρος ως ουσία βάσιμη την αγωγή όσον αφορά 
στην πρώτη εναγομένη εταιρία. Κατά της αποφάσεως αυτής 
παραπονείται τώρα η πρώτη εναγομένη και ήδη εκκαλούσα 
με την έφεσή της για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή 
του νόμου καθώς και για κακή εκτίμηση των αποδείξεων 

και ζητεί την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης ώστε 
να απορριφθεί στο σύνολό της η αγωγή.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 Ν 2121/1993 για την πνευ-
ματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, ως έργο 
νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, 
τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή. 
Πνευματικό δημιούργημα είναι το προϊόν του ανθρώπινου 
πνεύματος, το οποίο λόγω της ιδιαιτερότητάς του, διαφέρει 
από όσα προϋπάρχουν στο περιεχόμενο ή τη μορφή του, 
ως προς τη συγκεκριμένη δηλαδή οργανική σύνδεση και 
συνθετική διαμόρφωση των επί μέρους στοιχείων του και 
ως προς τη συγκεκριμένη εκφραστική εφαρμογή της σχε-
τικής αφετηριακής ιδέας του δημιουργού του. Εξ άλλου, 
πρωτοτυπία είναι η ιδιαίτερη ατομικότητα του έργου, που 
οφείλεται στην προσωπική συμβολή του δημιουργού, όπως 
η έννοια αυτής (πρωτοτυπίας) είχε διαμορφωθεί από τη 
θεωρία και τη νομολογία και υπό το καθεστώς που ίσχυε 
πριν από το Ν 2121/1993. Εφόσον συντρέχουν οι παρα-
πάνω προϋποθέσεις, ο νόμος προστατεύει το έργο ως άυλο 
αγαθό (όχι ως υλικό αντικείμενο καθ’ εαυτό που ενσωματώ-
νει το πνευματικό δημιούργημα) και μόνο σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη μορφή που έδωσε σε αυτό το δημιούργημα. 
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 
του Ν 2121/1993, ο πνευματικός δημιουργός με τη δημι-
ουργία του έργου αποκτά πρωτογενώς και αυτοδικαίως το 
αποκλειστικό δικαίωμα της εκμεταλλεύσεως του έργου και 
το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού του δεσμού 
με αυτό (περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα αντίστοιχα). 
Σε περιπτώσεις μάλιστα πρωτότυπης γραφής, έκφρασης ή 
ανάλυσης περιεχομένου σε στήλες εφημερίδων, σχόλια, 
χρονογραφήματα, τηλεοπτικές σειρές, τηλεπαιχνίδια κ.λπ., 
ο δημοσιογράφος καθίσταται πνευματικός δημιουργός και 
έχει περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα επί του έργου του 
(βλ. Σκούρτη, ΝοΒ 1973,432). Το ηθικό δικαίωμα είναι 
ανεξάρτητο από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής 
ιδιοκτησίας και στο περιεχόμενο αυτού περιλαμβάνεται 
μεταξύ άλλων, η εξουσία του δημιουργού να αναγνωρίζε-
ται και να κατονομάζεται ως δημιουργός του έργου. Τέλος, 
σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 2 του Ν 2121/1993, σε 
περίπτωση υπαίτιας προσβολής του δικαιώματος πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας ο δημιουργός έχει αξίωση αποζημίωσης 
και αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης 
(βλ. ΑΠ 907/2003 ΕλΔ 2003,1480, Λ. Κοτσίρη, Δίκαιο 
Πνευματικής ιδιοκτησίας σελ. 20-21, 98, 127 και 133-139, 
Δ. Καλλινίκου, Τα θεμελιώδη θέματα για το Ν 2121/1993 
σελ. 20-27, Σκούρτη σε ΕλΔ 37,1234, και Μ. Μαρίνο σε 
ΕλΔ 36,446-447 και ΕλΔ 35,1443-1444).

Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 57 παρ. 1 ΑΚ 
όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του 
έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να 
μην επαναληφθεί στο μέλλον. Ως προσβολή της προσω-
πικότητας θεωρείται κάθε διατάραξη από πράξεις τρίτων 
των επί μέρους εκφράνσεων αυτής, όπως είναι η εικόνα 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ



Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι ΑΝ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

541
4/2007 - Έτος 4ο

του προσώπου, η τιμή, η υπόληψη, το απόρρητο της ιδιω-
τικής ζωής, η πίστη, το επάγγελμα, η ελευθερία ανάπτυξης 
οικονομικής δραστηριότητας κ.λπ. Παράνομη είναι η προ-
σβολή της προσωπικότητας, όταν η βλαπτική πράξη του 
τρίτου απαγορεύεται από διάταξη νόμου ή γίνεται χωρίς 
δικαίωμα ή επιχειρείται κατ’ ενάσκηση δικαιώματος, το 
οποίο είτε είναι μικρότερης σπουδαιότητας από πλευράς 
έννομης τάξης, είτε ασκείται υπό περιστάσεις που καθιστούν 
καταχρηστική την άσκησή του. Επίσης κατά τη διάταξη 
του άρθρου 59 του ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνομα 
στην προσωπικότητά του έχει κατά του υπαιτίου αξίωση 
για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που έπαθε, η οποία 
(ικανοποίηση) συνίσταται σε πληρωμή χρηματικού ποσού 
ή σε δημοσίευμα ή σε οτιδήποτε άλλο επιβάλλεται από τις 
περιστάσεις (βλ. ΑΠ Ολ 13/1999 ΕλΔ 40,753, ΑΠ Ολ 
812/1980 ΝοΒ 29,79, ΑΠ Ολ 17/1978 ΝοΒ 26,1223, ΑΠ 
788/2000 ΕλΔ 42,162, ΑΠ 167/2000 ΕλΔ 41,777, ΑΠ 
611/1995 ΕλΔ 38,628, ΑΠ 787/1985 ΝοΒ 34,560, ΑΠ 
835/1972 ΝοΒ 21,205, ΕφΑθ 10504/1986 ΕλΔ 28,1315, 
ΕφΑθ 6338/1981 ΝοΒ 29,1412).

Εξάλλου, κατά το άρθρο μόνο παρ. 1 του Ν 1178/1981 
«Περί αστικής ευθύνης του Τύπου και άλλων τινών διατά-
ξεων», ο ιδιοκτήτης κάθε εντύπου που υποχρεούται σε πλή-
ρη αποκατάσταση της ζημίας και σε χρηματική ικανοποίηση 
για την ηθική βλάβη που προξενήθηκαν υπαίτια από δημο-
σίευμα που θίγει την τιμή και την υπόληψη οποιουδήποτε 
ατόμου, έστω και αν η υπαιτιότητα - κατά την έννοια των 
άρθρων 914, 919 και 920 του ΑΚ - συντρέχει στο πρόσωπο 
του συντάκτη του δημοσιεύματος ή αν αυτός είναι άγνωστος 
(συντρέχει) στο πρόσωπο του εκδότη ή του διευθυντή σύ-
νταξης του εντύπου. Εξάλλου με την παρ. 2 του ίδιου άρ-
θρου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 4 του 
Ν 2243/1991 για τις ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης και για τα περιοδικά που διακινούνται μέσω 
των πρακτορείων εφημερίδων ορίζεται σε 10.000.000 
δρχ. το ελάχιστο όριο της χρηματικής ικανοποίησης που 
οφείλεται λόγω ηθικής βλάβης στον θιγόμενο από επιλή-
ψιμο δημοσίευμα (εκτός αν ζητείται μικρότερο ποσό). Με 
τις αμέσως παραπάνω διατάξεις, οι οποίες αφορούν την 
ευθύνη του ιδιοκτήτη εφημερίδας ή εντύπου και όχι των 
λοιπών εμπλεκομένων συντελεστών του επιλήψιμου δημο-
σιεύματος καθιερώνεται αντικειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη 
για πλήρη αποζημίωση και για χρηματική ικανοποίηση 
λόγω ηθικής βλάβης του θιγόμενου με την έννοια ότι, για 
τη θεμελίωση των σχετικών αξιώσεων, δεν απαιτείται να 
συντρέχει υπαιτιότητα αυτού, αλλά απαιτείται και αρκεί να 
συντρέχει υπαιτιότητα του συντάκτη του δημοσιεύματος και, 
αν αυτός είναι άγνωστος να συντρέχει υπαιτιότητα του εκδό-
τη ή του διευθυντή σύνταξης. Η αστική ευθύνη και ποινική 
ευθύνη των τελευταίων είναι αυτοτελής και κρίνεται κατά τις 
γενικές διατάξεις (άρθρα 57-59, 914, 919, 920 του ΑΚ και 
26, 27, 28, 45, 46, 47 του ΠΚ) και δεν ισχύει γι’ αυτές το 
προαναφερόμενο ελάχιστο όριο χρηματικής ικανοποίησης 
(ΑΠ 599/1997 ΝοΒ 45,856, ΑΠ 1416/1983 ΝοΒ 32,122, 

ΕφΑθ 5297/2001 ΔΕΕ 2002,870, ΕφΑθ 2768/2003 ΕλΔ 
2005,244, Γ. Σταθέας, Ερμηνεία Ν 2243/1994 σελ. 125, 
126, 132, 144 και 146).

Στην προκειμένη περίπτωση, από [...] αποδείχθηκαν τα ακόλουθα 
πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων που εργάζεται ως ανεξάρτητος 
δημοσιογράφος και παρέχει τις υπηρεσίες του σε διάφορα έντυπα 
του ημερήσιου και περιοδικού τύπου. Επίσης αυτός είναι τακτικός 
συνεργάτης της εφημερίδας «...», όπως και του ένθετου περιοδικού 
αυτής «...». Από το έτος 2002 προσφέρει τις υπηρεσίες του και 
στο περιοδικό μηνιαίας κυκλοφορίας «...», είτε γράφοντας κριτική 
βιβλίου, είτε παίρνοντας συνεντεύξεις από διάφορες προσωπι-
κότητες, τις οποίες διαμορφώνει σε άρθρα, παραθέτοντας και 
αυτούσια αποσπάσματα από τις παραχωρηθείσες σε εκείνον συ-
νεντεύξεις. Μεταξύ άλλων ένα κείμενο του ενάγοντα δημοσιεύθηκε 
στο τεύχος με αύξοντα αριθμό 9 του μηνός Δεκεμβρίου 2002 του 
εν λόγω περιοδικού, το οποίο ήταν ένα εκτεταμένο άρθρο για τον 
γνωστό ηθοποιό και συγγραφέα ..., αποτέλεσμα μιας πολύωρης 
συνέντευξης που ο τελευταίος είχε παραχωρήσει στον ενάγοντα. 
Το κείμενο είχε μεγάλη απήχηση και διαβάστηκε τόσο από τους 
τακτικούς αναγνώστες του περιοδικού, αλλά και από άλλους μη 
τακτικούς, αφού η συνέντευξη και το πορτραίτο του καλλιτέχνη 
διαφημιζόταν και στο εξώφυλλο του περιοδικού ως εξής: Τι άλλο 
έχει να μας πει ο ...; Από τον Π.Τ.». Οι πωλήσεις του συγκεκριμέ-
νου τεύχους έφθασαν περίπου στα 25.000 αντίτυπα και ήταν από 
τις μεγαλύτερες που έχει σημειώσει το άνω περιοδικό.

Με το κείμενο αυτό δίδεται ένα πορτραίτο του άνω ηθοποιού με 
το ιδιαίτερο λογοτεχνικό ύφος του ενάγοντος - συγγραφέα, με 
συνέπεια να διακρίνεται από πρωτοτυπία και ατομικότητα. Το 
γεγονός δε ότι το πορτραίτο αυτό διαφημιζόταν στο εξώφυλλο του 
περιοδικού αναγράφοντας και το όνομα του συγγραφέα του, ενώ 
τούτο δεν συνηθίζεται, δεικνύει ότι κατ’ εξαίρεση συνέβη, διότι 
είχε συνταχθεί από τον ενάγοντα, που όπως προαναφέρθηκε δεν 
ανήκει αμιγώς στο δημοσιογραφικό χώρο, αλλά είναι καταξιωμέ-
νος συγγραφέας με έντονη αναγνωρισιμότητα της γραφής αυτού. 
Επίσης δεικνύει ότι η διεύθυνση του άνω περιοδικού θεώρησε ότι 
η προσέγγιση ενός θέματος από κάποιο συγκεκριμένο επαγγελμα-
τία αρθρογράφο θα αποτελέσει κίνητρο για την αγορά του τεύχους, 
με συνέπεια την αύξηση των πωλήσεων αυτού. Σημειώνεται ότι τα 
δημοσιευμένα άρθρα του, τα οποία αφορούν πορτραίτα διάφορων 
προσωπικοτήτων και έχουν δημοσιευθεί σε διαφορετικά έντυπα 
του περιοδικού και ημερήσιου Τύπου ... προτίθεται αυτός ο ίδιος 
να τα εκδώσει σε βιβλίο που θα αποτελεί συλλογή των πιο πάνω 
σχετικών κειμένων.

Η πρώτη εναγομένη (εκκαλούσα) ανώνυμη εταιρία είναι ιδιοκτή-
τρια της καθημερινής εφημερίδας «...», της οποίας εκδότης και 
διευθυντής είναι ο δεύτερος εναγόμενος. Μεταγενέστερα από τη 
δημοσίευση του ανωτέρω κειμένου του ενάγοντος δημοσιεύθηκε 
στο φύλλο της 17ης Μαρτίου 2004 ένα κείμενο ανώνυμου συ-
ντάκτη, το οποίο έχει τον τίτλο «Η άγνωστη ζωή του ... ενδέκατου 
...» και αφορούσε τον καλλιτέχνη .... Αφορμή για το εν λόγω 
δημοσίευμα ήταν η εμφάνιση του συγκεκριμένου ηθοποιού στο 
τηλεοπτικό κανάλι ... τη βραδιά των βουλευτικών εκλογών της 
7ης Μαρτίου 2004, όπου σχολίαζε τα αποτελέσματα και τα πάνελ 
των συζητήσεων. Από την ανάγνωση των δύο κειμένων σαφώς 
προκύπτει ότι το δεύτερο ως άνω κείμενο είναι αντιγραφή του άνω 
κειμένου του ενάγοντος με μικρές παραλλαγές. Συγκεκριμένα η 
μόνη διαφορά μεταξύ των δύο κειμένων ήταν η πρώτη και η τε-
λευταία παράγραφος του κειμένου της «...», το οποίο αφορούσε την 
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καινούργια τότε εκπομπή του ηθοποιού στον τηλεοπτικό σταθμό 
«...», ελάχιστες μεμονωμένες λέξεις, όπως για παράδειγμα ο συ-
ντάκτης του κειμένου στην «...» χρησιμοποιεί το ρήμα «μυρίστηκε», 
ενώ ο ενάγων έχει χρησιμοποιήσει το ρήμα «οσμίζεται» καθώς 
και η έκταση αυτών (συγκεκριμένων κειμένων). Στον πρόλογο του 
ανυπόγραφου κειμένου στην «...» ο ανώνυμος συντάκτης αυτού, 
κάνοντας μία σύντομη αναφορά στην επανεμφάνιση του ηθοποιού, 
συγγραφέα και σκηνοθέτη, στα τηλεοπτικά δρώμενα, αναφερόμε-
νος στην καινούργια τηλεοπτική εκπομπή του ..., προβαίνει στη 
συνέχεια σε μία αναδρομή στη ζωή του τελευταίου. Ο άγνωστος 
συντάκτης, αντλεί πληροφορίες από το κείμενο του ενάγοντος και 
αντιγράφει όχι μόνο την όλη διάρθρωση του κειμένου του, αλλά 
και ολόκληρες φράσεις αυτού. Ειδικότερα η γέννηση του καλλιτέ-
χνη, η σχέση του με τον αδελφό του, η εφηβεία του, οι σπουδές 
του, η γνωριμία του με τον Λ.Κ., η καθοριστική συνάντησή του 
με την Ά.Β., το ξεκίνημά του στο θέατρο, οι παραστάσεις στις 
οποίες συμμετείχε, η συνεργασία του με την «Ε.Σ.», του Σ.Φ. και 
η μετέπειτα ρήξη του με αυτήν, η ... και η ..., ο Μ.Β., ο Γ.Ξ., οι 
συγκρούσεις του με διάσημες ηθοποιούς, όπως η Α.Β. και η Μ.Ν., 
παρατίθενται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και τη σειρά που παρα-
τίθενται στο άρθρο του ενάγοντος. Στην αφήγηση του άγνωστου 
συντάκτη παρεμβάλλονται αποσπάσματα από τη συνέντευξη που 
είχε παραχωρηθεί στον ενάγοντα, χωρίς να γίνεται καμία μνεία σε 
αυτόν. Ο συντάκτης απλά παραθέτοντας αυτούσια τα λεγόμενα του 
γνωστού ηθοποιού, χρησιμοποιεί αόριστες εκφράσεις, όπως για 
παράδειγμα «όπως έχει πει ο ίδιος». Επιπλέον ο άγνωστος συντά-
κτης του επίμαχου κειμένου αναφέρεται συνοπτικά σε πολλά απο-
σπάσματα της συνέντευξης που είχε δοθεί στον ενάγοντα, κάνοντας 
ένα είδος περίληψης αυτής καθώς δεν διέθετε τον απαιτούμενο 
χώρο από την εφημερίδα «...» για την πιστότερη αντιγραφή του 
άρθρου του ενάγοντα.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν 2121/1993 επιτρέπεται 
χωρίς άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή η παράθε-
ση σύντομων αποσπασμάτων από έργο άλλου, εφόσον η 
παράθεση των αποσπασμάτων αυτών είναι σύμφωνη προς 
τα χρηστά ήθη και η έκταση αυτών δικαιολογείται από τον 
επιδιωκόμενο σκοπό. Επίσης η παράθεση του αποσπάσμα-
τος πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και 
των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη, εφόσον τα 
ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή. Εν προκειμένω, παρ’ 
όλο που στο επίδικο κείμενο της εναγομένης περιέχονται 
[σε] πλαίσια, αποσπάσματα της συνέντευξης που ο ... είχε 
παραχωρήσει στον ενάγοντα, ουδεμία αναφορά δεν γίνεται 
είτε στο όνομα του ενάγοντα, είτε και στο περιοδικό «...». 
Σημειώνεται ότι ο συντάκτης του επίδικου άρθρου παρα-
μένει ανώνυμος και ως εκ τούτου άγνωστος.

Η εναγομένη δε δεν κατονομάζει αυτόν. Ο μάρτυρας του 
ενάγοντα κατέθεσε με σαφήνεια ότι στη δημοσιογραφική 
πρακτική συνηθίζεται, κείμενα που προσβάλλουν δικαιώ-
ματα άλλων ή που μπορούν να θεωρηθούν προσβλητικά να 
μην υπογράφονται από τους συντάκτες τους με τη σύμφωνη 
γνώμη του εντύπου.

Με τα παραπάνω δεδομένα κρίνεται ότι με τη δημοσίευση 
του επίδικου άρθρου της εφημερίδας «...», ιδιοκτησίας της 
πρώτης εναγομένης προσβάλλεται το δικαίωμα πνευματι-

κής ιδιοκτησίας του ενάγοντα επί του προαναφερομένου 
κειμένου του. Για την προσβολή αυτή ευθύνεται η πρώτη 
εναγομένη έναντι του ενάγοντος, ως ιδιοκτήτρια της εφημε-
ρίδας «...», κατά τις διατάξεις των άρθρων 914, 922, 932 
του ΑΚ. Επομένως, σύμφωνα και με όσα εκτέθηκαν στη 
μείζονα σκέψη, η αγωγή παραδεκτώς εστράφη και κατά της 
πρώτης εναγομένης που νομιμοποιείται παθητικά, απορ-
ριπτομένου ως αβασίμου του πρώτου λόγου έφεσης. Από 
την προσβολή αυτή κρίνεται ότι ο ενάγων υπέστη ηθική 
βλάβη για τη χρηματική ικανοποίηση της οποίας θα πρέπει 
να της επιδικαστεί κονδύλιο ύψους, συνεκτιμωμένων του 
μεγέθους της βλάβης που υπέστη ο ενάγων, της έντασης 
του δόλου της εναγομένης, τις συνθήκες υπό τις οποίες 
εκδηλώθηκε η επίδικη προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας, 
την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του διάδικου 
φυσικού προσώπου, 12.000 ευρώ.

Επομένως το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που με την εκ-
καλουμένη απόφαση έκρινε όμοια ως προς τα ανωτέρω 
εκτεθέντα (πλην του επιδικασθέντος ποσού χρηματικής 
ικανοποιήσεως), δεν έσφαλε και πρέπει να απορριφθούν 
ως ουσία αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου σχετικοί λόγοι 
έφεσης.

Έσφαλε όμως ως προς το ύψος της επιδικασθείσας χρημα-
τικής ικανοποίησης των 30.000 ευρώ, σε βάρος της πρώ-
της εναγομένης και πρέπει να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη 
στο σύνολό της για το ενιαίο της εκτελέσεως όσον αφορά 
την πρώτη εναγομένη Ακολούθως να περατωθεί η υπόθε-
ση, να δικαστεί η αγωγή από το δικαστήριο αυτό ως προς 
την άνω εναγομένη, να γίνει κατά ένα μέρος δεκτή αυτή, 
να υποχρεωθεί η εναγομένη να άρει την προσβολή των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και να παραλείπει 
στο μέλλον κάθε μη νόμιμη αναγραφή ή αναδημοσίευση 
αποσπασμάτων ή περικοπών από άρθρα ή βιβλία του 
ενάγοντος, να αναγνωριστεί ότι του οφείλει 12.000 ευρώ, 
νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής. Η δικαστική 
δαπάνη και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας πρέπει να συμ-
ψηφιστεί ολικά μεταξύ των διαδίκων λόγω του δυσερμή-
νευτου των νομικών κανόνων που εφαρμόστηκαν (άρθρα 
179, 183 ΚΠολΔ).

[Δέχεται την έφεση και την αγωγή κατά ένα μέρος ως προς την 
α΄ εναγομένη.]

Σημ.: Συνέντευξη και κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας: 
ένα ακανθώδες ζήτημα

Στις μέρες μας με δεδομένη την ταχύτητα ροής των πληροφοριών 
και των ειδήσεων ο χώρος της δημοσιογραφίας μαστίζεται από το 
φαινόμενο της αναπαραγωγής ξένων κειμένων ή αποσπασμάτων 
τους χωρίς την άδεια του δημιουργού. Έως τώρα η νομολογία 
δεν είχε ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Η μόνη απόφαση που 
ρητώς αναφέρεται στη συνέντευξη ως πνευματικό δημιούργημα 
έχει εκδοθεί υπό το καθεστώς του προϊσχύοντος δικαίου και 
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αποδίδει την ιδιότητα του δημιουργού στον ερωτώμενο1. Η 
σχολιαζόμενη απόφαση συγκεντρώνει δικαίως το ενδιαφέρον, 
εφόσον ανατρέπει την άποψη αυτή θεωρώντας ως δημιουργό 
τον δημοσιογράφο. Πέραν τούτου, διαταράσσει το status quo 
καταδικάζοντας μια αθέμιτη, πλην διαδεδομένη πρακτική προς 
όφελος όλων όσοι μοχθούν για την παραγωγή αναλώσιμου ίσως 
υλικού, σφραγισμένου όμως από τον κόπο και τον οίστρο της 
δημιουργικής τους πένας.

(Α) Η συνέντευξη ως προστατευόμενο έργο

α. Έννοια της συνέντευξης και κριτήρια επί της πρωτοτυπίας

Η συνέντευξη δεν περιλαμβάνεται στην ενδεικτική απαρίθμηση 
των προστατευόμενων κατηγοριών έργων του άρθρου 2 παρ. 2 
του Ν 2121/1993, ούτε προσδιορίζεται εννοιολογικά από το 
νομοθέτη και τη θεωρία. Με τον όρο αποδίδεται κατά τη γνώμη 
μας η προφορική ή γραπτή εισφορά πληροφοριών, απόψεων, 
ειδήσεων και σχολίων από ένα φυσικό πρόσωπο (το υποκείμενο 
της συνέντευξης) προς τρίτο (ο διενεργών τη συνέντευξη) ο οποίος 
θέτει τα ερωτήματα και διαμορφώνει τη δομή του διαλόγου2. 
Κύριος σκοπός είναι η εκτενής παρουσίαση της προσωπικότη-
τας, του έργου ή των απόψεων του υποκειμένου της3, στοιχείο 
που διαφοροποιεί εννοιολογικά αυτό το είδος δημοσιογραφικής 
καταγραφής από άλλα παρεμφερή, όπως το ρεπορτάζ, το κριτικό 
σχόλιο, το άρθρο κ.ά. Συνήθως η συνέντευξη διαμείβεται μεταξύ 
δύο προσώπων, ερωτώντος και ερωτώμενου, καθώς ιστορικά έχει 
διαμορφωθεί στη βάση των ερωταποκρίσεων. Είναι όμως δυνατό 
να δοθεί ταυτοχρόνως συνέντευξη περισσοτέρων προσώπων, εάν 
ο αριθμός τους δεν παρεμποδίζει την επίτευξη του ουσιώδους 
σκοπού της. Ομοίως, ένα μόνο φυσικό πρόσωπο μπορεί να παρα-
χωρήσει συνέντευξη σε περισσότερους ερωτώντες. Τη συνέντευξη 
λαμβάνει ως επί το πλείστον επαγγελματίας δημοσιογράφος, αλλά 
είναι δυνατή η περιστασιακή ενασχόληση και επαγγελματιών από 
άλλες κατηγορίες4. Η συνέντευξη, ανεξαρτήτως θέματος, προστα-
τεύεται ως έργο, εφόσον παρουσιάζει πρωτοτυπία, δυνάμει του 
κριτηρίου της στατιστικής μοναδικότητας5. Η μοναδικότητά της 
αναζητείται μεταξύ άλλων στο θέμα, τη διατύπωση των ερωτήσεων 
ή των απαντήσεων, τον τρόπο κατάταξης της ύλης, το ιδιαίτερο 
ύφος γραφής του δημοσιογράφου6, τον τρόπο σχολιασμού του 
ερωτώμενου7. Είναι αυτονόητο ότι δεν αποτελεί έργο και δεν 
προστατεύεται η απλή παράθεση γεγονότων και ειδήσεων που 
δεν εμφανίζουν πρωτοτυπία, ακόμη και εάν εισφέρονται στο κοι-
νό υπό το ένδυμα της συνέντευξης8. Στην πράξη, ωστόσο, και η 
απλούστερη διαδικασία ερωταποκρίσεων ή μεταφοράς στο γραπτό 
λόγο γεγονότων και ειδήσεων που δόθηκαν από ορισμένο φυσικό 
πρόσωπο ενέχει συνήθως στοιχεία προσωπικής συμβολής και 
μπορεί να εμφανίζει πρωτοτυπία. Κρίθηκε άλλωστε ότι για την 
προστασία ορισμένου έργου δεν απαιτείται ολόκληρο να είναι 
πρωτότυπο, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει «και στοιχεία τα οποία 
δεν είναι αποτέλεσμα πρωτοτύπου πνευματικής δημιουργίας»9. 
Αντικείμενο προστασίας αποτελεί η μορφή (εξωτερική και εσω-
τερική) που λαμβάνει η συνέντευξη και όχι οι ιδέες στις οποίες 
βασίζεται10 (άρθρo 2 παρ. 1). Περαιτέρω, αναλόγως του υλικού 
υποστρώματος επί του οποίου εγγράφεται, αποτελεί έργο είτε 
του προφορικού, είτε του γραπτού λόγου. Συχνά μία προφορική 

συνέντευξη, με ή χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, αποτελεί τη βάση 
για τη δημιουργία γραπτού κειμένου. Στην περίπτωση αυτή το 
δεύτερο έργο αποτελεί παράγωγο11 του πρώτου και είναι δυνατή 
η παράλληλη προστασία τους από την πνευματική ιδιοκτησία. 
Στη σχολιαζόμενη απόφαση το δικαστήριο ενστερνίζεται πλήρως 

1. Βλ. ΜΠρΑθ 7448/1985, ΕEμπΔ 1985,361 επ.

2. Κατά τον Γ. Μπαμπινιώτη με τον όρο νοείται «η συνομιλία κατά την 
οποία ένα πρόσωπο απαντά στις ερωτήσεις ενός ή περισσοτέρων δη-
μοσιογράφων». Βλ. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, εκδ. Κέντρο 
Λεξικολογίας, Αθήνα 1998, σελ. 1721.

3. Μερικότερη κατηγορία αποτελεί η συνέντευξη τύπου που ορίζεται ως 
«η συνάντηση κατά την οποία ένα πρόσωπο προχωρεί σε επίσημες 
δηλώσεις παρουσία πολλών δημοσιογράφων και στη συνέχεια απα-
ντά σε ερωτήσεις τους» (βλ. Γ. Μπαμπινιώτης, ό.π., σελ. 1721). Στην 
περίπτωση αυτή η συνέντευξη αφίσταται του συνήθους σκοπού της και 
στοχεύει στην παροχή πληροφοριών για συγκεκριμένο ζήτημα γενικό-
τερου ενδιαφέροντος. 

4. Ιστορικά αρκετοί συγγραφείς, είτε κατείχαν είτε όχι παραλλήλως και την 
ιδιότητα του δημοσιογράφου, έχουν ασχοληθεί με τη λήψη συνεντεύξεων 
παραδίδοντας στο κοινό εξαίρετα δείγματα γραφής, όπως για παράδειγμα 
η ιταλίδα συγγραφέας Οριάνα Φαλάτσι. Στη χώρα μας, εκτός από τον 
Π.Τ., με τη συνέντευξη ασχολήθηκαν ο Β. Βασιλικός, ο Α. Φραγκιάς, ο 
Ν. Δήμου, ο Χ. Χωμενίδης κ.ά.

5. Γ. Κουμάντος, Πνευματική Ιδιοκτησία, Α. Σάκκουλας, Αθήνα 2002 (8η 
έκδ.), σελ. 105 επ., Δ. Καλλινίκου, Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά 
Δικαιώματα. Π. Σάκκουλας, Αθήνα 2005 (2η έκδ.), σελ. 27 επ., Μ.-
Θ. Μαρίνος, Πνευματική Ιδιοκτησία, Α. Σάκκουλας, Αθήνα 2004 (2η 
έκδ.), σελ. 76 επ., Λ. Κοτσίρης, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εκδ. 
Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2005 (4η έκδ.), σελ. 58 επ. Ομοίως ΠΠρΑθ 
5235/1992, ΕΕμπΔ 1992, 675, ΑΠ 257/1995, ΝοΒ 1995,893, 
ΜΠρΑθ 14106/1995, ΔΕΕ 1995,963, ΜΠρΑθ 2519/1997, ΕλΔ 1999, 
453 με σημ. Μ.-Θ. Μαρίνου, ΕφΑθ 5138/2000, ΔΕΕ 2001, 60, ΜΠρΑθ 
17390/1999, ΕΕμπΔ 1999,593, ΕφΑθ 8153/1999, ΔΕΕ 2000,383 
με παρατηρ. Ν. Κυπρούλη και ΕΕμπΔ 2000,171, EφΑθ 8138/2000, 
ΔΕΕ 2001,60 με σημ. Ν. Κυπρούλη, ΜΠρΑθ 3445/2002, ΝοΒ 2002, 
2033, EφΑθ 3252/2002, ΔΕΕ 2003,293 και ΧρΙΔ 2003, 465, ΠΠρΑθ 
2028/2003, ΑρχΝ 2004,21, ΑΠ 1248/2003, ΧρΙΔ 2004,67 με σημ. 
Ε. Λιάσκου, ΜΠρΘεσ 19928/2004, ΔiΜΕΕ 2004,559.

6. Στην ιστορία της νεότερης ελληνικής δημοσιογραφίας σχολή δημι-
ούργησαν, για παράδειγμα, η Μαρία Ρεζάν στο χώρο των πολιτικών 
συνεντεύξεων με την αμεσότητα και τη γλαφυρότητα των ερωτήσεών 
της, η Όλγα Μπακομάρου με την επιτυχή σκιαγράφηση των ιδιαίτερα 
λεπτών αποχρώσεων της προσωπικότητας των ερωτώμενων, η Έλενα 
Ακρίτα στο χώρο των καλλιτεχνικών κυρίως συνεντεύξεων με τη χρήση 
του ανατρεπτικού χιούμορ, ο Θανάσης Λάλας με την επίμονη εισαγω-
γή φιλοσοφικών προβληματισμών για κάθε τομέα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας και προσφάτως η Εύη Κυριακοπούλου στο χώρο των 
τηλεοπτικών συνεντεύξεων με την ευγενική, αλλά αποτελεσματική χρή-
ση της κλασικής μαιευτικής μεθόδου προς το σκοπό της ουσιαστικής 
αναδρομής της μνήμης των καλεσμένων της.

7. Περί της πρωτοτυπίας των έργων εκτενέστερα σε Τ. Συνοδινού, Το κρι-
τήριο της πρωτοτυπίας στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην 
Ευρώπη, Αρμ. 2001,759 επ.

8. Έτσι η Δ. Καλλινίκου, Η προστασία των δημοσιογράφων κατά το δίκαιο 
της πνευματικής ιδιοκτησίας, ΧρΙΔ 2001,290.

9. ΜΠρΑθ 7448/1985, ΕEμπΔ 1985,361.

10. Για τη διάκριση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μορφής βλ. Γ. 
Κουμάντο, ό.π., 113 επ. Γενικότερα σε Δ. Καλλινίκου, ό.π., σελ. 24 επ., 
Μ-Θ Μαρίνος, ό.π., σελ. 71 επ., Λ. Κοτσίρης, ό.π., σελ. 54 επ. Βλ. ομοίως 
ΜΠρΑθ 2264/1996, ΕλΔ 1996, 1444, ΜΠρΑθ 18539/1996, ΕΕμπΔ 
1997, 132, ΜΠρΑθ 16568/1998 ΔΕΕ 1999,54, με σημ. Δ. Κωστάκη, 
ΜΠρΑθ 3445/2002, ΝοΒ 2002, 2033, ΜΠρΑθ 3163/2005, ΔiΜΕΕ 
2005, 416 με σημ. Π. Κοριατοπούλου.

11. Γ. Κουμάντος, ό.π., σελ. 136, Δ. Καλλινίκου, ό.π., σελ. 54 επ., Μ.-Θ. Μαρίνος, 
2η έκδ. (2004), 94-96. ΜΠρΑθ 2962/1986, ΕEμπΔ 1986, 544, ΜΠρΑθ 
66/1995, ΝοΒ 1996,233, ΠΠρΑθ 1322/1997, ΝοΒ 2000,286.
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τις ανωτέρω θέσεις της θεωρίας και της νομολογίας και αποδίδει 
ορθώς χαρακτηριστικά πρωτότυπου πνευματικού δημιουργήματος 
με «ιδιαίτερη ατομικότητα»12 στην επίμαχη συνέντευξη, καθόσον 
διαπνέεται από το λογοτεχνικό ύφος του δημοσιογράφου - συγγρα-
φέα, η γραφή του οποίου εμφανίζει «έντονη αναγνωρισιμότητα».

β. Ζητήματα σχετικά με την ιδιότητα του δημιουργού

Κατά το γενικό κανόνα των άρθρων 1 και 6 παρ. 1 του Ν 2121/
1993 αρχικός δικαιούχος των περιουσιακών και ηθικών εξουσιών 
σε έργο προστατευόμενο από την πνευματική ιδιοκτησία είναι ο 
δημιουργός του, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που προέβη στην 
υλική πράξη της δημιουργίας13. Η ιδιότητα αυτή κτάται χωρίς 
την τήρηση διατυπώσεων. Σύμφωνα δε με το μαχητό τεκμήριο 
του άρθρου 10 παρ. 1, ως δημιουργός θεωρείται το φυσικό 
πρόσωπο το όνομα του οποίου εμφανίζεται επί του υλικού φορέα 
κατά τον τρόπο που συνήθως χρησιμοποιείται στις συναλλαγές. 
Στην περίπτωση της συνέντευξης αναφύονται δύο μερικότερα 
ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα σχετίζεται με τη φύση του έργου 
και τη συνεπακόλουθη επίπτωσή της στην ιδιότητα του δημι-
ουργού. Πρόκειται για έργο που αποδίδεται σε ένα μόνο φυσικό 
πρόσωπο ή αντιθέτως αποτελεί προϊόν συνεργασίας; Αρχικώς η 
νομολογία έκρινε ως δημιουργό τον ερωτώμενο, θεωρώντας ότι 
η εν λόγω συνέντευξη περιείχε κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
πρωτότυπα σχόλια και αναλύσεις του τελευταίου αναφορικώς 
με τα εκτεθέντα γεγονότα14. Η άποψη αυτή ανετράπη μερικώς 
από τη θεωρία, όπου σωστά υποστηρίχθηκε ότι η συνέντευξη 
μπορεί να είναι και έργο συνεργασίας, εάν οι υποβαλλόμενες 
ερωτήσεις ενέχουν πρωτοτυπία και συντελούν στη διαμόρφωση 
των απαντήσεων15. Τα δύο μέρη καθίστανται συνδημιουργοί 
και συνδικαιούχοι των πνευματικών δικαιωμάτων στη συνέ-
ντευξη κατά ίσα μέρη, πλην αντιθέτου συμφωνίας (άρθρα 7 
παρ. 1 Ν 2121/1993 και 785 - 805 ΑΚ)16. Το ενδιαφέρον 
της σχολιαζόμενης απόφασης έγκειται στο γεγονός ότι επεκτεί-
νει τη συλλογιστική της κρατούσας νομολογίας και θεωρίας 
αποδεχόμενη, έστω σιωπηρώς, ότι είναι δυνατό η ιδιότητα του 
δημιουργού της συνέντευξης να απονέμεται, δεδομένων των πε-
ριστάσεων, αποκλειστικά και μόνο στο πρόσωπο που την έλαβε. 
Το επίμαχο άρθρο βασίζεται μεν στις δοθείσες απαντήσεις, 
αλλά εμπλουτίζεται πολλαπλώς με τα σχόλια και τις αναλύσεις 
του δημοσιογράφου, ο οποίος συνθέτει με την ιδιαιτερότητα 
της γραφής του τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της 
δράσης του ερωτώμενου. Αποκλείεται έτσι ορθώς η πιθανότητα 
της συνεργασίας και η ιδιότητα του δημιουργού αποδίδεται στο 
φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τη συνέντευξη. Η δημιουργική 
δραστηριότητα των δημοσιογράφων επιτέλους αναγνωρίζεται και 
προστατεύεται. Το δεύτερο ερώτημα αφορά στη σχέση του έργου 
με το όλον, ήτοι με το συλλογικό έργο στο οποίο εντάσσεται. Η 
προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας σε επιμέρους συμβολή 
αποτελεί ταυτόχρονα και προσβολή του συλλογικού έργου ή 
όχι; Η σχέση του δημιουργού με το συλλογικό έργο (περιοδι-
κό) στο οποίο εντάχθηκε το άρθρο του ευλόγως δεν εξετάζεται 
από το δικαστήριο. Τούτο διότι προσβολή του δικαιώματος επί 
του συλλογικού έργου17 θα υφίστατο μόνο εάν επρόκειτο περί 
παράνομης αναπαραγωγής και δημοσίευσης του συνόλου αυτού. 
Αντιθέτως, η παράνομη αναπαραγωγή και διανομή αποσπασμά-

των ορισμένου άρθρου συνιστά αποκλειστικά προσβολή των 
δικαιωμάτων του δημιουργού της εν λόγω συμβολής18.

(Β) Προϋποθέσεις προσβολής των περιουσιακών 
εξουσιών

α. Παράνομη αναπαραγωγή και κυκλοφορία ξένου έργου: 
το ζήτημα της ομοιότητας

Κάθε ενέργεια τρίτου που συνιστά εκδήλωση περιουσιακής ή 
ηθικής εξουσίας του δημιουργού και επιχειρείται χωρίς την άδεια 
αυτού, αποτελεί προσβολή του αντίστοιχου δικαιώματος εφόσον 
δεν καλύπτεται από τυχόν συναίνεσή του και δεν εμπίπτει στις 
νόμιμες εξαιρέσεις (άρθρα 18 επ.). Υπό την έννοια αυτή, η εκμε-
τάλλευση (αναπαραγωγή και διανομή) πρωτότυπου έργου με νέο 
τρόπο χωρίς την άδεια του δημιουργού συνιστά προσβολή των 
αντίστοιχων περιουσιακών του εξουσιών19 (άρθρο 3 παρ. 1 α΄ και 

12. Για την εννοιολογική ταύτιση ή απόκλιση των όρων «ατομικότητα» και 
«πρωτοτυπία» βλ. σε Τ. Συνοδινού, ό.π., σελ. 761.

13. Γ. Κουμάντος, ό.π., σελ. 169 επ., Δ. Καλλινίκου, ό.π., σελ. 87 επ., Μ.-Θ. 
Μαρίνος, ό.π., σελ. 120 επ., Λ. Κοτσίρης, ό.π., σελ. 88 επ. Ομοίως 
ΜΠρΘεσ 11720/1996, Αρμ. 1997, 793, ΜΠρΑθ 11923/1998, ΝοΒ 
1998, 1474, ΠΠρΘεσ 18201/1998, ΕλΔ 1999, 459, ΠΠρΑθ 5417/
2000, ΧρΙΔ 2001,649, ΕφΑθ 8138/2000, ΔΕΕ 2001, 62, ΠΠρΘεσ 
30040/2001, ΔΕΕ 2002, 708, ΕφΑθ 7909/2002, ΕλΔ 2004,240.

14. Βλ. ΜΠρΑθ 7448/1985, ΕEμπΔ 1985,362. 

15. Γ. Κουμάντος, ό.π., σελ. 170-171.

16. Αντιθέτως η γαλλική θεωρία και νομολογία θεωρούν ότι η συνέντευξη 
αποτελεί καταρχήν έργο του δημοσιογράφου (TGI Paris 6 juill. 1972, 
D. 1972, 628, TGI Paris 10 juill. 1974, RTD comm.., 1975, 514, obs. 
Desbois, CA Paris 7 mai 1976, JCP 1976, II 18419, note Lindon, CA 
Bordeaux 24 mai 1984, D. 1986, inf. rap., 181, F. Pollaud-Dulian, 
Le droit d’auteur, Paris, Economica, 2005, 227-228, A. Lucas A-H-J. 
Lucas, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, Paris, Litec, 2001, 
109-110). Δευτερευόντως η συνέντευξη θεωρείται έργο συνεργασίας 
όταν ο ερωτώμενος εισφέρει το προσωπικό του στίγμα με την επε-
ξεργασία, για παράδειγμα, της τελικής μορφής των απαντήσεων (TGI 
Paris 24 mars 1982, JCP 1982, II 19901, note Bonet, TGI Paris 5 
déc. 1997, D. 1999, som. com, 65, CA Paris 14 nov. 1991, RD propr. 
intell., déc. 1991, 84, P-Y Gautier, Propriété Littéraire et Artistique, 
Paris, PUF, 1996, 55 et 74).

17. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α΄ αρχικός δικαιούχος των περι-
ουσιακών και ηθικών εξουσιών επί συλλογικού έργου (εφημερίδα, 
περιοδικό, εγκυκλοπαίδεια, ανθολογία, έργο πολυμέσων κ.λπ.) λογίζεται 
το φυσικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την πνευματική διεύθυνση και το 
συντονισμό αυτού (διευθυντής, εκδότης, αρχισυντάκτης). Και τούτο διότι 
ως δημιουργική συμβολή αξιολογείται εν προκειμένω η επιλογή και κα-
τάταξη της ύλης κατά τρόπο ώστε το τελικό αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται 
από πρωτοτυπία και να διαφοροποιείται από τις επιμέρους συμβολές. 
Βλ. εκτενέστερα Γ. Κουμάντο, ό.π., σελ. 172-173, Δ. Καλλινίκου, ό.π., σελ. 
92-93, Μ.-Θ. Μαρίνο, ό.π., σελ. 126, Λ. Κοτσίρη, ό.π., σελ. 99 επ.

18. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 εδ. β΄ οι δημιουργοί των επιμέρους 
συμβολών σε συλλογικό έργο (άρθρα, ρεπορτάζ, φωτογραφίες, σχόλια, 
λήμματα, μουσική, γραφικά κ.λπ.) λογίζονται δικαιούχοι των περιουσι-
ακών και ηθικών εξουσιών σε αυτές και μπορούν να τις εκμεταλλευτούν 
χωριστά εφόσον είναι δεκτικές τέτοιας εκμετάλλευσης. Πρβλ. ΜΠρΑθ 
11923/1998, ΕEμπΔ 1999,153. 

19. Γενικότερα σημειώνουμε ότι το ερώτημα του αληθούς δικαιούχου των 
περιουσιακών εξουσιών επί συνεντεύξεως λύεται με αναφορά στους 
όρους της εκάστοτε σύμβασης. Εάν πρόκειται για σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον εργοδότη, πλην αντιθέτου 
συμφωνίας, οι περιουσιακές εξουσίες που είναι αναγκαίες για την 
εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης (άρθρο 8), ενώ ο μισθωτός 
διατηρεί τις ηθικές εξουσίες επί του έργου (άρθρο 4). Έτσι, εάν συντρέ-
χει παράνομη αναπαραγωγή κειμένου σε άλλο έντυπο και διανομή του 
στο κοινό ο εργοδότης νομιμοποιείται για την έγερση αγωγής σχετικά 
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δ΄). Η παράνομη αναπαραγωγή μπορεί να αφορά είτε το σύνολο 
του αρχικού έργου, είτε μέρος αυτού (άρθρο 3 παρ. 1) αρκεί το 
αναπαραγόμενο τμήμα να εμφανίζει πρωτοτυπία20 και η «μορφική 
του υπόσταση»21 να παραμένει αναλλοίωτη. Έτσι, ο εφαρμοστής 
του δικαίου καλείται αφενός να ανιχνεύσει τα στοιχεία της δομής ή 
του περιεχομένου του αρχικού έργου που εμφανίζουν πρωτοτυπία 
και αφετέρου να αποφανθεί ως προς την ποσοτική και ποιοτική 
έκταση των δανείων στο προϊόν της παράνομης αναπαραγωγής22. 
Εάν τα κριτήρια αυτά πληρούνται, τότε υφίσταται ομοιότητα23. 
Αυτά τα δύο στάδια ελέγχου φαίνεται να ακολουθεί και η σχο-
λιαζόμενη απόφαση. Στο πρώτο στάδιο, η δικανική πεποίθηση 
εκφράζεται ρητώς και ως πρωτότυπα στοιχεία του αρχικού έργου 
θεωρούνται η διάρθρωση της ύλης, το ιδιαίτερο συγγραφικό ύφος 
και η εισαγωγή πληροφοριών για τη ζωή και το έργο του ερωτώμε-
νου που αποτελούν αποτέλεσμα της δημοσιογραφικής προσέγγισης 
και ικανότητας του γράφοντος. Στο δεύτερο στάδιο, παρέχεται 
μεν το γενικό συμπέρασμα, χωρίς όμως να παραθέτονται λεπτο-
μερώς τα ιδιαίτερα στοιχεία που αποδεικνύουν την ομοιότητα. 
Αναφέρεται συνοπτικώς ότι το δεύτερο κείμενο «είναι αντιγραφή» 
του πρώτου με μόνες διαφορές τις εισαγωγικές παραγράφους και 
την παραλλαγή μεμονωμένων εκφράσεων. Αξιολογείται επίσης η 
έκταση των δάνειων αποσπασμάτων. Θα μπορούσε ωστόσο να 
επισημανθεί περαιτέρω η δουλική απομίμηση βασικών δομικών 
στοιχείων του αρχικού έργου (σύνθεση των πληροφοριών με τη 
μέθοδο του «πορτραίτου» ως ιδιαίτερου συγγραφικού είδους, 
ανάδειξη των γεγονότων της ζωής του ερωτώμενου με καταφυγή 
στη χρονολογική καταγραφή, παράθεση των απαντήσεων εντός 
εισαγωγικών), καθώς και να σταχυολογηθούν περισσότερες εκ-
φράσεις που αντιγράφονται ή παραλλάσσονται.

β. Η έκταση εφαρμογής του νόμιμου περιορισμού παρά-
θεσης αποσπασμάτων

Ερώτημα τίθεται για την ενδεχόμενη εφαρμογή της εξαίρεσης 
που αφορά στην ελεύθερη χρήση αποσπασμάτων ξένου έργου 
νομίμως δημοσιευμένου. Η έκταση εφαρμογής του άρθρου 19 
καθορίζεται από τρεις παραμέτρους που σχετίζονται με τον σκοπό 
της παράθεσης, την έκταση των αποσπασμάτων και το σεβα-
σμό της εξουσίας πατρότητας των δικαιούχων24. Το δικαστήριο 
ορθώς αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής 
του περιορισμού αυτού υπέρ της εκκαλούσας. Και τούτο διότι 
ελλείπει κάθε αναφορά στην πηγή των αποσπασμάτων, όπως ο 
νόμος ορίζει (όνομα δημιουργού και εκδότη) καίτοι αυτή ήταν 
πασιφανώς γνωστή, δεδομένης της δημοσιότητας που έλαβε η εν 
λόγω συνέντευξη25. Θα μπορούσε ωστόσο να επισημανθεί η μη 
πλήρωση και των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 19. Τούτο 
διότι αφενός σκοπός της παράθεσης φαίνεται να είναι η δημιουρ-
γία κειμένου με δάνειες αναφορές και όχι η ενίσχυση γνώμης ή η 
άσκηση κριτικής26, ενώ αφετέρου η έκταση των αποσπασμάτων 
υπερβαίνει το θεμιτό μέτρο, εφόσον παρατηρείται δανεισμός 
μεγάλων τμημάτων του αρχικού κειμένου που παρατίθενται είτε 
στην αυτούσια μορφή τους, είτε σε μορφή σύμπτυξης27.

(Γ) Προϋποθέσεις προσβολής των ηθικών εξουσιών

Ασχέτως της συμβατικής μορφής που συνδέει το δημοσιογράφο 
με τον εργοδότη του δυνάμει της οποίας επέρχεται μεταβίβαση 

των περιουσιακών εξουσιών (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ή σύμβαση έργου), οι ηθικές εξουσίες παραμένουν στο δημι-
ουργό. Το δικαστήριο παραλείπει κάθε ειδικότερη αναφορά σε 
αυτές και αρκείται στη γενική διαπίστωση προσβολής της πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας. Βεβαίως θέμα προσβολής της εξουσίας 
δημοσίευσης του δημιουργού δεν τίθεται (άρθρο 4 παρ. 1 α΄). 
Και τούτο διότι η παράνομη διανομή του έργου στο κοινό σε 
έντυπη μορφή δεν συνιστά νέο τρόπο εκμετάλλευσης σε σχέση 
με τον αρχικό. Η εξουσία δημοσίευσης έχει ήδη αναλωθεί 
και υφίσταται προσβολή μόνο του αντίστοιχου περιουσιακού 
δικαιώματος28. Θίγονται, όμως, οι εξουσίες πατρότητας και 
ακεραιότητας επί των οποίων ουδέν αναφέρεται στο διατακτικό 
της απόφασης.

 με την προσβολή των περιουσιακών εξουσιών, ενώ ο μισθωτός δη-
μοσιογράφος νομιμοποιείται για την έγερση αγωγής σχετικά με την 
προσβολή των ηθικών εξουσιών. Το τεκμήριο του άρθρου 8 δεν ισχύει 
στην περίπτωση του ανεξάρτητου δημοσιογράφου που συνδέεται με 
τον εργοδότη με σχέση σύμβασης έργου. Εν προκειμένω η έκταση 
των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών εξουσιών καθορίζεται από τη 
συμφωνία των μερών, τα οποία αναλόγως νομιμοποιούνται για την 
έγερση της σχετικής με τις εξουσίες τους αγωγής.

20. Και τούτο διότι δεν συνιστά παράνομη αναπαραγωγή η άνευ αδείας 
χρήση των μη προστατευόμενων από την πνευματική ιδιοκτησία ειδή-
σεων, γεγονότων ή πληροφοριών που περιέχονται σε ορισμένο έργο. 
Βλ. Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., σελ. 153 και ΕφΛαρ 629/2002, ΠοινΔικ 
2002,1145.

21. Γ. Κουμάντος, ό.π., σελ. 219.

22. Εφαρμογή αυτών των δύο σταδίων ελέγχου βλ. σε ΜΠρΑθ 4870/
1990, ΕΕμπΔ 1990,535. Περί της ομοιότητας εν γένει βλ. ΑΠ 1438/
2004, ΝοΒ 2005, 331, ΑΠ 20/2005, ΧρΙΔ 2005,453 με παρατ. Δ. 
Καλλινίκου, ΑΠ 1118/2006, ΝοΒ 2006,1140.

23. Η ομοιότητα εμφανίζεται είτε ως δουλική απομίμηση, είτε ως αθέμιτη 
προσαρμογή. Στη θεωρία επισημαίνεται ότι η κρίση περί της ομοιότη-
τας δεν είναι απαλλαγμένη από υποκειμενικά και αξιολογικά κριτήρια, 
εφόσον από τον εφαρμοστή του δικαίου αναζητείται το πλέον χαρα-
κτηριστικό και ουσιαστικό στοιχείο ή τμήμα του έργου που αποτέλεσε 
προϊόν αντιγραφής. Βλ. Μ.-Θ. Μαρίνος, Η προσβολή του δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, ΕλΔ 1994, 
1454. Επίσης Γ. Τζωρτζάκης, Το κριτήριο της ομοιότητας στη διεθνή 
προστασία του πνευματικού έργου, ΝοΒ 1985,592 επ.

24. Γ. Κουμάντος, ό.π., 292 επ., Δ. Καλλινίκου, ό.π., σελ. 199-200, Μ.-Θ. 
Μαρίνος, ό.π., σελ. 226 επ., Λ. Κοτσίρης, ό.π., σελ. 226-227.

25. Η ένδειξη της πηγής πρέπει να τελεί σε συνάφεια με το απόσπασμα που 
παρατίθεται, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας του 
δημιουργού. Η έλλειψη της ένδειξης θεμελιώνει λόγο προσβολής της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ακόμη και εάν τηρούνται οι λοιπές νόμιμες 
προϋποθέσεις. Έτσι ο Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., σελ. 228. 

26. Κατά τη νομολογία σκοπός της ελεύθερης παράθεσης αποσπασμάτων 
μπορεί να είναι μόνον η υποστήριξη της γνώμης του παραθέτοντος ή 
η άσκηση κριτικής. Δεν εμπίπτει επομένως στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 19 η μεταφορά αυτούσιων παραδειγμάτων από ένα επιστη-
μονικό σύγγραμμα σε ένα άλλο, ακόμη και εάν πρόκειται για αποσπά-
σματα μικρής έκτασης, εφόσον η παράθεση αποσπασμάτων αυτού του 
είδους δεν αποσκοπεί στην υποστήριξη γνώμης ή την άσκηση κριτικής 
(ΜΠρΑθ 6550/1993, Αρμ. 1993,824).

27. Κρίθηκε ότι δεν υφίσταται παράθεση όταν ο παραθέτων εμφανίζει τα 
αποσπάσματα άλλου έργου ως δικά του ενσωματώνοντάς τα στο έργο 
του είτε αυτούσια, είτε με μικρές παραλλαγές χωρίς μνεία της πηγής. 
Επίσης δεν υφίσταται παράθεση όταν η έκταση του αποσπάσματος 
υποκαθιστά το έργο αναφοράς (ΜΠρΑθ 15951/1989, ΕΕμπΔ 1990, 
534 και Αρμ. 1989,990). 

28. Για τη θεωρία της ανάλωσης βλ. Γ. Κουμάντο, ό.π., σελ. 255 επ., Δ. 
Καλλινίκου, ό.π., σελ. 103-104 και Μ.-Θ. Μαρίνο, ό.π., σελ. 188-189. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ



Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι ΑΝ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

546
4/2007 - Έτος 4ο

α. Προσβολή της εξουσίας αναγνώρισης της πατρότητας

Σε κάθε δημοσίευση του έργου ο δημιουργός διατηρεί το ηθικό 
δικαίωμα αναγνώρισης της πατρότητας και προβολής του ονό-
ματός του στο μέτρο του δυνατού. Η προσβολή της εξουσίας 
της πατρότητας (άρθρο 4 παρ. 1 β΄) συντελείται και αρνητικά 
με την αμφισβήτηση της ιδιότητας του δημιουργού, δηλαδή με 
πράξη ή παράλειψη που είτε απλώς εγείρει ερωτήματα για την 
ιδιότητα του δημιουργού, είτε δημιουργεί ευθέως την εντύπωση 
ότι δημιουργός είναι πρόσωπο άλλο από το πραγματικό29. 
Εν προκειμένω αυτή την ψευδή εντύπωση δημιουργεί στον 
αναγνώστη η ανώνυμη παράνομη αναπαραγωγή της επίμαχης 
συνέντευξης.

β. Η προσβολή της ακεραιότητας του αρχικού έργου

Η αυθαίρετη σύντμηση των πληροφοριών που αντλούνται από 
το αρχικό έργο, η παραποίηση προς το λαϊκότερο ορισμένων 
εκφράσεων, η προσθήκη τεχνητής εισαγωγής και επιλόγου 
αλλοιώνουν το ύφος και την αξία του αρχικού κειμένου, λο-
γοτεχνική και δημοσιογραφική, πλήττοντας το δικαίωμα του 
δημιουργού στην ακεραιότητα του έργου του30 (άρθρο 4 παρ. 
1 γ΄). Στα δε έργα πολλαπλής ενσωμάτωσης (άρθρα, βιβλία, 
δίσκοι, μεταξοτυπίες, λιθογραφίες, φωτογραφίες, κ.λπ.) η προ-
σβολή της εξουσίας ακεραιότητας προϋποθέτει αφενός το έργο 
να έχει τροποποιηθεί χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού και 
αφετέρου να έχει τεθεί σε κυκλοφορία31. Οι προϋποθέσεις 
αυτές συντρέχουν εν προκειμένω. Η προσβολή επιτείνεται 
κατά τη γνώμη μας στο βαθμό που η ανωνυμία συμβάλλει 
στην εδραίωση της εντύπωσης ότι το δεύτερο κείμενο αποτελεί 
κατώτερης ποιότητας εργασία του αυτού προσώπου, ήτοι του 
αρχικού δημιουργού, για άλλο έντυπο.

(Δ) Η ενδεχόμενη συρροή προσβολής της προσωπι-
κότητας

Η προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι δυνατό να 
συρρέει με προσβολή της προσωπικότητας του δημιουργού (57 
ΑΚ)32. Τέτοια προσβολή δεν αναγνωρίζεται από το δικαστήριο, 
καίτοι στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται μνεία των σχετικών 
προϋποθέσεων. Η έννοια της προσωπικότητας περιλαμβάνει τα 
έννομα αγαθά που συνδέονται με την υπόσταση του ατόμου ως 
έλλογου όντος ή απορρέουν άμεσα από την ιδιωτική, κοινωνική 
και επαγγελματική του δραστηριότητα33. Οι τρίτοι οφείλουν 
να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια αποτελεί επέμβαση στη 
σφαίρα προσωπικής επιρροής του ατόμου παρά τη θέλησή 
του. Εκφάνσεις της προσωπικότητας αποτελούν μεταξύ άλλων 
η υπόληψη του προσώπου, ήτοι η αντίληψη περί καταξίωσης 
και ευπρέπειας που έχει σχηματίσει γι’ αυτό ο κοινωνικός 
περίγυρος (εξωτερική τιμή)34, καθώς και η επαγγελματική του 
φήμη. Υφίσταται δε προσβολή αυτών, όταν τρίτος προβαίνει 
παρανόμως35 σε οποιαδήποτε ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα την 
αλλοίωση της θετικής αντίληψης που ο κοινωνικός ή επαγγελμα-
τικός περίγυρος διατηρούν για συγκεκριμένο πρόσωπο. Εν προ-
κειμένω, η πρακτική της ανωνυμίας, η ταυτότητα του θέματος, 
καθώς και η εκφραστική ομοιότητα τείνουν να οδηγήσουν το 
μέσο αναγνώστη στην ταύτιση των δύο κειμένων, συνακόλου-

θα δε στην ταύτιση των δημιουργών τους. Προσβάλλεται έτσι 
η προσωπικότητα του δημοσιογράφου - συγγραφέα, εφόσον 
εμφανίζεται να υιοθετεί αθέμιτες δεοντολογικά πρακτικές που 
πλήττουν το επαγγελματικό του κύρος, αποδυναμώνουν το εκτό-
πισμα της εργασίας του και μειώνουν την εκτίμηση της οποίας 
έχαιρε κοινωνικώς. Φρονούμε ότι η παράμετρος αυτή έπρεπε 
να αξιολογηθεί. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι το διατακτικό της 
σχολιαζόμενης απόφασης δεν συνοψίζει το σκεπτικό της. Ο 
διαχωρισμός της προσβολής του περιουσιακού από το ηθικό δι-
καίωμα εγκαταλείπεται36, η συρροή προστασίας με το δικαίωμα 
προσωπικότητας αποσιωπάται και το επιδικαζόμενο χρηματικό 
ποσό συνδέεται μόνο με την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης 
που υπέστη ο εφεσίβλητος δίχως να αναλύονται οι σχετικές 
με αυτή προϋποθέσεις ή να γίνεται αναφορά στην προφανώς 
συνυπολογιζόμενη αποζημίωση για την αποκατάσταση της προ-
σβολής επί του περιουσιακού του δικαιώματος. Η πρωτοπόρος 
στάση του δικαστηρίου στο ζήτημα προστασίας της πνευματικής 
δημιουργίας των δημοσιογράφων θα ενδυναμωνόταν ωστόσο 
από την ενδελεχή ανάλυση των παραμέτρων προσβολής ενός 
εκάστου των περιουσιακών και ηθικών εξουσιών του εφεσίβλη-
του στην υπό κρίση υπόθεση.

Χάρις Σ. Τσίγκου,
Δικηγόρος, DEA Paris II
Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ

29. Βλ. σε Γ. Κουμάντο, ό.π., σελ. 258 και Μ.-Θ. Μαρίνο, ό.π., σελ. 196. 
Έτσι ρητώς η ΕφΑθ 8138/2000, ΔΕΕ 2001,60, ΜΠρΑθ 1293/1987, 
ΕΕμπΔ 1988,143, ΕφΑθ 631/1990, ΕλΔ 1991,206.

30. Γ. Κουμάντος, ό.π., σελ. 259 επ., Δ. Καλλινίκου, ό.π., σελ. 107 επ., Μ.-
Θ. Μαρίνος, ό.π., 190 επ., Λ. Κοτσίρης, 127 επ. Κρίθηκε ότι αποτελεί 
προσβολή η σύντμηση της διάρκειας τραγουδιών, η αλλαγή του τίτ-
λου τους, η μεταβολή του μουσικού τους ρυθμού και η αλλοίωση της 
δομής τους χωρίς την άδεια του στιχουργού και συνθέτη τους, ακόμη 
και όταν πρόκειται για δίσκους απανθισμάτων (ΜΠρΑθ 1293/1987, 
ΝοΒ 1985, 1423 με σχόλιο Δ. Καλλινίκου), καθώς και η περικοπή 
μουσικής σύνθεσης και η αποσπασματική χρήση της ως επένδυση σε 
ντοκιμαντέρ (ΕφΑθ 7458/1999, ΕΕμπΔ 2000,749).

31. Γ. Κουμάντος, ό.π., σελ. 263.

32. Δ. Καλλινίκου, ό.π., σελ. 101, Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., σελ. 200-201.

33. Εκτενέστερα Κ. Σούρλας, ΕρμΑΚ, IV-10, VII-40 επ., Γ. Πλαγιαννάκος, 
Το δικαίωμα επί της ιδίας προσωπικότητας, ΕλΔ 1966,103 επ., Ν. 
Παπαντωνίου, Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη, 
Σάκκουλας, 1980 (2η έκδ.), 106-109, Γ. Καράκωστας, Προσωπικότητα 
και Τύπος, Α. Σάκκουλας, 2000 (3η έκδ.), σελ. 54 επ., Α. Γεωργιάδης, 
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Α. Σάκκουλας, 2002 (3η έκδ.), σελ. 147 
επ., Καρακατσάνης σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΕρμΑΚ, άρθρο 57.

34. Για τη διάκριση σε εσωτερική και εξωτερική τιμή βλ. σε Γ. Καράκωστα, 
ό.π., 69-70. Ρητώς αναφέρονται στην εξωτερική τιμή οι ΕφΘεσ 443/
2005, Αρμ 2005,1722 και ΕφΑθ 765/2001, ΤΠΔΣΑ.

35. Ο παράνομος χαρακτήρας της προσβολής αίρεται μόνον όταν συ-
ντρέχουν ορισμένοι δικαιολογητικοί λόγοι, ήτοι (α) συναίνεση του 
θιγομένου, (β) ανάγκη προστασίας άλλου υπέρτερου αγαθού ή (γ) 
λόγοι που θεμελιώνονται σε ειδική διάταξη νόμου.

36. Σχετικώς Γ. Κουμάντος, ό.π., σελ. 442. Ομοίως ΕφΑθ 7632/2005 
ΝοΒ 2006,417.
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