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ερμηνεία του κανόνα δικαίου που το Δικαστήριο εφάρμοσε 
ως προς αυτούς ήταν δυσχερής (άρθρο 179 ΚΠολΔ), όπως 
αναφέρεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσης.

[Απορρίπτει την αγωγή ως προς τους β  ́και δ  ́των εναγομένων - Δέχεται 
εν μέρει την αγωγή ως προς τους α ,́ γ  ́και ε  ́των εναγομένων.]

Σημ.: Η δημοσιευόμενη με αριθμό 875/2005 απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, παρουσιάζει, κατά την κρί-
ση μας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους πνευματικούς δημιουρ-
γούς, τόσο από ουσιαστική, όσο και από δικονομική άποψη. 
Από ουσιαστική άποψη, αποτελεί σημαντική καινοτομία το 
γεγονός ότι το Δικαστήριο δέχθηκε ότι το σενάριο των εναγου-
σών αποτελεί προστατευόμενο πνευματικό τους δημιούργημα, 
σύμφωνα με το νόμο 2121/1993, διασκευάστηκε δε αυθαίρετα 
και χρησιμοποιήθηκε σε τηλεοπτική σειρά που προβάλλεται 
καθημερινά από γνωστό τηλεοπτικό σταθμό, προς τον οποίο 
είχε υποβληθεί από αυτές προς έγκριση. Η απόφαση αυτή 
συνιστά αναμφίβολα βαθιά νομολογιακή τομή, στο μέτρο που 
αναγνωρίζει ότι οι εναγόμενοι οφείλουν να καταβάλουν ένα 
σημαντικό ποσό προς τους πνευματικούς δημιουργούς του εν 
λόγω σεναρίου, οι οποίοι βρίσκονται, όπως όλοι οι δημιουρ-
γοί, εξ ορισμού σε άνιση διαπραγματευτική θέση με τα ΜΜΕ, 
προς τα οποία προσπαθούν να προωθήσουν εμπορικά το έργο 
τους, έναντι της αμοιβής που τους αναλογεί. Από δικονομική 
άποψη, αποδεικνύεται ακόμη ότι η υφιστάμενη σήμερα τακτι-
κή διαδικασία στα Πολυμελή δικαστήρια, αν και δεν έχει τα 
προφανή πλεονεκτήματα μιας ειδικής διαδικασίας για διαφορές 
από πνευματικά δικαιώματα και μέσα ηλεκτρονικής επικοινω-
νίας, όπως έχει προταθεί από έγκριτους νομικούς, διευκόλυνε 
την προαποδεικτική διαδικασία. Τούτο καθόσον κατάργησε 
τις χρονοβόρες προδικαστικές αποφάσεις, άγοντας τις σχετικές 
με πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα διαφορές σε ταχεία 
διευθέτηση στο πλαίσιο τακτικής διαδικασίας και μάλιστα, 
ενώ προβάλλεται η επίδικη τηλεοπτική σειρά. Ειδικότερα, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, το Δικαστήριο εξέδωσε την ανωτέ-
ρω απόφαση σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την 
ημέρα της συζήτησης. Συνεπώς, μπορεί εύλογα να συναχθεί 
το συμπέρασμα ότι ο πνευματικός δημιουργός δύναται πλέον 
να ελπίζει ότι, εφόσον έχει εξειδικευμένη νομική υπεράσπιση, 
δύναται να αποσαφηνίσει έγκαιρα τις έννομες σχέσεις του και 
να διεκδικήσει αποτελεσματικά τις αξιώσεις από τους χρήστες 
των έργων του. Στο σημείο αυτό, είναι ίσως άξιο προβλημα-
τισμού το ενδεχόμενο εισαγωγής αντίστοιχων προδικαστικών 
διαδικασιών και κατά την τακτική διαδικασία ενώπιον των μο-
νομελών δικαστηρίων. Η ανάγκη παροχής ταχείας και αποτελε-
σματικής δικαστικής προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων 
καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρη σε μία εποχή που, τόσο οι 
πνευματικοί δημιουργοί, όσο και οι εκτελεστές των έργων τους, 
αν και συχνά αντιμετωπίζουν προσβολές, συχνά διστάζουν να 
διεκδικήσουν δικαστικά τα δικαιώματά τους. Αυτό συμβαίνει 
διότι οι δημιουργοί φοβούνται ότι θα συμπεριληφθούν στις 
«μαύρες λίστες» των εργοδοτών τους και ότι οι διεκδικήσεις τους, 
πέραν του σταδίου των ασφαλιστικών μέτρων, θα αποδειχθούν 
συχνά ατελέσφορες, ενόψει της μεγάλης διάρκειας της διαδι-

κασίας. Συμπερασματικά, είναι εύλογο να προσδοκά κανείς ότι 
η απόφαση αυτή θα τύχει της δέουσας προσοχής από τους 
εφαρμοστές του δικαίου προς την κατεύθυνση αποτελεσματικής 
προστασίας των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών και 
των ερμηνευτών των έργων τους.
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Άνευ αδείας χρήση φωτογραφίας ως σήματος προϊόντων και 
αναπαραγωγή της σε ιστοσελίδα του Διαδικτύου – Χρήση σε 
παραλλαγμένη μορφή με τη μέθοδο του φωτομοντάζ. Στην 
έννοια των εικαστικών έργων εμπίπτουν και οι φωτογρα-
φίες που έχουν ενσωματωθεί σε έντυπο υλικό υπόστρωμα. 
Αναπαραγωγή αυτών από μη δικαιούχο με οποιαδήποτε τε-
χνική μέθοδο (φωτογραφική ή φωτοτυπική αναπαραγωγή ή 
με μεταφορά σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
βιντεοκασέτες κ.λπ.) συνιστά προσβολή του περιουσιακού 
δικαιώματος του εκδότη και του ηθικού δικαιώματος του δη-
μιουργού, ενώ σε περίπτωση παράνομης έντυπης αναπαρα-
γωγής προσβάλλεται και το συγγενικό δικαίωμα του εκδότη. 

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του Ν 2121/1993 
«περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών 
δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων», ο πνευματικός 
δημιουργός με τη δημιουργία του έργου αποκτά πάνω σε 
αυτό πρωτογενώς και αυτοδικαίως, ήτοι χωρίς τυπικές δι-
ατυπώσεις, πνευματική ιδιοκτησία η οποία περιλαμβάνει, 
ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της 
εκμεταλλεύσεως του έργου του (περιουσιακό δικαίωμα που 
είναι απαλλοτριωτέο, καθόσον είναι δεκτικό μεταβιβάσεως 
με σύμβαση μεταξύ δημιουργού και εκείνου που το αποκτά) 
και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού του δε-
σμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Πνευματικός δημιουρ-
γός μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο και όχι νομικό 
(άρθρο 10 παρ. 1 του ως άνω νόμου), το οποίο εξ ορισμού 
ανίκανο να δημιουργήσει πνευματικό έργο, μόνο δευτε-
ρογενώς μπορεί να αποκτήσει το δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Ως έργο, κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 
1 του ως άνω νόμου, «νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό 
δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με 
οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, 
οι μουσικές συνθέσεις, με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά 
έργα, με μουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι παντο-
μίμες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών 
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τεχνών, στα οποία περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα 
ζωγραφικής και γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και οι λιθο-
γραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα 
των εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, 
τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την 
τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήμη». 

Από τις ως άνω διατάξεις, προκύπτει, ότι το έργο, ως πνευ-
ματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης που εκ-
φράζεται με οποιαδήποτε μορφή προσιτή στις αισθήσεις, 
προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτη-
σίας, εφόσον ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της γενικής 
ρήτρας του άρθρου 2 του ως άνω νόμου, ήτοι, εφόσον είναι 
πρωτότυπο. Υπό την ίδια προϋπόθεση, όταν δηλαδή η 
επιλογή του αντικειμένου τους και ο τρόπος παρουσιάσεως 
αυτών είναι πρωτότυπη, προστατεύεται ως πνευματικό δη-
μιούργημα και η φωτογραφία. Η «πρωτοτυπία», είναι, κατά 
τη θεωρία της στατιστικής μοναδικότητας που κρατεί στη 
νομολογία, η κρίση ότι υπό παρόμοιες συνθήκες και με τους 
ίδιους στόχους, κανένας άλλος δημιουργός, κατά λογική 
πιθανολόγηση, δεν θα ήταν σε θέση να δημιουργήσει έργο 
όμοιο ή ότι το έργο που δημιουργήθηκε παρουσιάζει μία 
ατομική ιδιομορφία ή ένα ελάχιστο «δημιουργικού ύψους», 
ώστε να ξεχωρίζει και να διαφοροποιείται από τα έργα 
της καθημερινότητας ή από άλλα παρεμφερή γνωστά έργα 
(ΕφΑθ 8138/2000 ΔΕΕ 2001,60). 

Ειδικότερα, ως προς τις φωτογραφίες, το στοιχείο της 
πρωτοτυπίας, βάσει της οποίας παρέχεται προστασία κατά 
τα ανωτέρω, κρίνεται με ιδιαίτερη επιείκεια, ώστε να μην 
προστατεύονται μόνο όσες αποτελούν έργο φωτογραφικής 
τέχνης, αλλά και οι απλές ακόμη φωτογραφίες, αρκεί αυτές 
να ενσωματώνουν άμεση απεικόνιση του αντικειμένου τους 
(ΜΠρΑθ 20669/1998 ΕΕμπΔ 1999,153). Τούτο είναι 
σύμφωνο και με την διάταξη του άρθρου 6 της Οδηγίας 
93/98 της 29ης Οκτωβρίου 1993 της ΕΟΚ «για την εναρμό-
νιση της χρονικής διάρκειας προστασίας των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας» κατά την οποία, ο κοινοτικός 
νομοθέτης, προβλέπει, ειδικώς για την προστασία των φω-
τογραφιών, ότι «οι φωτογραφίες είναι πρωτότυπες με την 
έννοια ότι αποτελούν προσωπικό πνευματικό δημιούργημα 
του δημιουργού τους». Ώστε, στην περίπτωση αυτή, πρέπει 
να γίνει δεκτό, ότι πρωτότυπη φωτογραφία είναι εκείνο 
το «έργο που προέρχεται από την δημιουργική ενέργεια, 
προσπάθεια και συμβολή του φυσικού προσώπου που 
βρίσκεται πίσω από αυτό (φωτογράφου) και αποτελεί εν 
τέλει την δημιουργική έκφραση της προσωπικότητάς του». 
Στο περιεχόμενο του ηθικού δικαιώματος του πνευματι-
κού δημιουργού, το οποίο είναι απεριόριστο, απόλυτο και 
αμεταβίβαστο, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εξουσία 
διαθέσεως και η εξουσία αναγνωρίσεως της πατρότητας 
του έργου υπό την πρόδηλη έννοια της εξουσίας του δη-
μιουργού να αναγνωρίζεται και να προβάλλεται ο ίδιος ως 
δημιουργός του έργου αυτού, απαιτώντας, στο μέτρο του 
δυνατού, την μνεία του ονόματός του στα αντίτυπα του έρ-

γου του και σε κάθε δημόσια χρήση αυτού, ή αντιθέτως, 
κρατώντας την ανωνυμία του ή χρησιμοποιώντας ψευδώ-
νυμο, καθώς και η εξουσία του να διατηρείται το έργο τούτο 
αναλλοίωτο (εξουσία περιφρουρήσεως ή δημοσιεύσεως 
του έργου στο κοινό, άρθρο 4 παρ. 1). Η δημοσίευση του 
(ολοκληρωμένου) έργου μπορεί να γίνει δυνάμει συμβά-
σεως ή κατόπιν συναινέσεως του δημιουργού και από τρί-
το πρόσωπο (π.χ. εκδότη), χωρίς να θίγονται οι λοιπές 
εξουσίες του ηθικού δικαιώματος, η προσβολή δε, των 
δύο αυτών εξουσιών δεν γίνεται μόνον θετικώς αλλά και 
αρνητικώς με την αμφισβήτηση της ιδιότητας του δημιουρ-
γού, υπέρ του οποίου καθιερώνεται μαχητό τεκμήριο, κατά 
το οποίο, εκ του εξωτερικού γεγονότος ότι το όνομά του 
αναφέρεται ή έχει εναποτεθεί επί του έργου, συνάγεται ότι 
συντρέχουν όλα εκείνα τα πραγματικά περιστατικά τα οποία 
στηρίζουν την ιδιότητα του δημιουργού στο πρόσωπο, το 
όνομα του οποίου αναγράφεται στο έργο (άρθρο 10 παρ. 1). 
Επομένως, από το τεκμήριο αυτό καλύπτεται η υλική πράξη 
της δημιουργίας με έννομη συνέπεια την πρωτογενή, κατά 
το άρθρο 6 παρ. 2 του ως άνω νόμου, κτήση πνευματικής 
ιδιοκτησίας (ΠΠρΘεσ 18201/1998 ΕΕμπΔ 1999,161). 

Περαιτέρω, το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιο-
κτησίας παρέχει, μεταξύ άλλων, στο δημιουργό του έργου 
την εξουσία για εγγραφή και αναπαραγωγή του έργου με 
κάθε μέσο και την θέση αυτού σε κυκλοφορία (άρθρο 3 
παρ. 1). Εγγραφή είναι η πρώτη υλική ενσωμάτωση του 
έργου πάνω σε υλικό φορέα, ο οποίος αποτελεί τη βάση 
για την αναπαραγωγή του έργου σε αντίτυπο με προορισμό 
συνήθως τη δημόσια χρήση, η δε αναπαραγωγή των υλικών 
φορέων που ενσωματώνουν το πνευματικό έργο μπορεί να 
γίνεται με τις μεθόδους της εκτυπωτικής, αποτυπωτικής ή 
άλλης τεχνικής σύγχρονου εκδοτικού πολλαπλασιασμού 
και κάθε μορφής αναπαραγωγική διαδικασία, όπως είναι η 
φωτοτύπηση, φωτοσύνθεση, φωνογράφηση, η αποτύπωση 
φωτογραφίας κ.ο.κ. Η εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιο-
κτησίας, δοθέντος ότι ο δημιουργός δύναται να επιτρέπει 
σε κάποιον τρίτον την άσκηση των εξουσιών οι οποίες 
απορρέουν από το περιουσιακό του δικαίωμα, μπορεί να 
γίνει είτε διά μεταβιβάσεως του δικαιώματος, είτε διά κα-
ταρτίσεως συμβάσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την 
εκμετάλλευση του δικαιώματος τούτου. Ειδικότερα, από τις 
διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14 και 15 του ως άνω νόμου, 
προκύπτει ότι το δικαίωμα στην πνευματική δημιουργία 
μπορεί κατά το περιουσιακό του περιεχόμενο (άρθρο 3) 
να αποτελεί αντικείμενο οικονομικής εκμεταλλεύσεως, ήτοι 
μεταβιβάσεως (εκποιητικής δικαιοπραξίας) ή εκμεταλλεύ-
σεώς του υπό την μορφή της αδείας ή συμβάσεως εκμε-
ταλλεύσεως, οι οποίες αποτελούν αμφότερες υποσχετικές 
δικαιοπραξίες, συνίσταται στο ότι στη μεν σύμβαση εκμε-
ταλλεύσεως ο αντισυμβαλλόμενος με τον πνευματικό δημι-
ουργό αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασκήσει τις εξουσίες 
που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα και για τις 
οποίες καταρτίσθηκε η σύμβαση, στη δε άδεια, η άσκηση 
αποτελεί ευχέρεια του αντισυμβαλλομένου, ο οποίος αποκτά 
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απλώς το δικαίωμα να ασκήσει τις αντίστοιχες εξουσίες. 
Κατά τις ίδιες ως άνω διατάξεις, προκύπτει περαιτέρω ότι: 
α) οι σχετικές με την οικονομική εκμετάλλευση της πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας δικαιοπραξίες υπόκεινται σε έγγραφο, 
συστατικό, τύπο (άρθρο 14), η ακυρότητα, όμως, από την 
έλλειψη του έγγραφου τύπου είναι σχετική, ήτοι, τάσσεται 
υπέρ του πνευματικού δημιουργού ο οποίος μόνο μπορεί 
να την επικαλεστεί, β) εισάγεται ερμηνευτικός κανόνας, κατά 
τον οποίο, εάν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση 
εκμεταλλεύσεως της πνευματικής ιδιοκτησίας, η διάρκειά 
της θεωρείται ότι περιορίζεται σε πέντε έτη (άρθρο 15 παρ. 
2), γ) καθιερώνεται κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο, εάν 
δεν καθορίζεται η έκταση και τα μέσα εκμεταλλεύσεως, για 
τα οποία γίνεται η σύμβαση, θεωρείται ότι η άδεια ή η 
σύμβαση εκμεταλλεύσεως αφορούν την έκταση και τα μέσα 
που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της 
(άρθρα 15 παρ. 4 και 34 παρ. 1), δ) η σύμβαση ή η άδεια 
δεν μπορεί, κατά κανόνα αναγκαστικού δικαίου (άρθρο 13 
παρ. 5) να περιλαμβάνει το σύνολο των μελλοντικών έργων 
του δημιουργού ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αναφέρεται σε 
τρόπους εκμεταλλεύσεως οι οποίοι δεν ήταν γνωστοί κατά 
το χρόνο καταρτίσεως των σχετικών δικαιοπραξιών. 

Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 68 παρ. 3 του ιδίου 
νόμου, υπάγονται στην εφαρμογή αυτού μετά από την πάρο-
δο έτους αφότου τέθηκε σε ισχύ (ήτοι, από την 4.3.1994) 
και εκείνες από τις ως άνω δικαιοπραξίες οι οποίες είχαν 
καταρτισθεί πριν από τη δημοσίευσή του. Η αναδρομικό-
τητα, όμως, αυτή του νέου νόμου, κατά την κρατούσα στη 
θεωρία και νομολογία άποψη, δεν αφορά και τον τύπο 
των δικαιοπραξιών αυτών, ενόψει της γενικότερης αρχής 
ότι ο τύπος των συμβάσεων εξακολουθεί, κατά τη διάταξη 
του άρθρου 94 του ΕισΝΑΚ, να διέπεται από το δίκαιο το 
οποίο ίσχυε κατά την κατάρτισή τους. 

Τέλος, η προσβολή απολύτου και αποκλειστικού πνευματι-
κού δικαιώματος συνιστά πράξη παράνομη και εφόσον γί-
νεται υπαιτίως συνιστά αδικοπραξία, ενόψει του ότι ενέχει 
αφ’ εαυτής εναντίωση προς την αποκλειστική εξουσία του 
δικαιούχου. Ήτοι, το γεγονός της επεμβάσεως δημιουργεί 
και την παράνομη πράξη κατά τη διάταξη του άρθρου 914 
του ΑΚ, αλλά και κατά την ειδική διάταξη του άρθρου 
65 του Ν 2121/1993. Με την προσβολή θα πρέπει να 
θίγεται το αντικείμενο του προστατευομένου δικαιώμα-
τος, δηλαδή το πρωτότυπο «έργο», όπως τούτο εκφράζεται 
υπό «ορισμένη μορφή». Γενικώς, ως παράνομη προσβολή 
ισχύει κάθε πράξη η οποία επεμβαίνει στις ηθικές και 
περιουσιακές εξουσίες του δημιουργού, εφόσον η πράξη 
αυτή γίνεται χωρίς την άδεια του υποκειμένου της πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας και χωρίς να συντρέχει άλλος λόγος 
άρσεως του παρανόμου χαρακτήρα της προσβολής, όπως 
η συναίνεση του δημιουργού ή ο συμβατικός περιορισμός, 
ειδικότερα δε, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του 
δημιουργού και του εκδότη σε εικαστικά έργα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι φωτογραφίες που έχουν ενσωμα-

τωθεί σε έντυπο υλικό υπόστρωμα, προσβάλλονται όταν 
αναπαραχθούν από μη δικαιούχο με οποιαδήποτε τεχνική 
μέθοδο (ήτοι φωτογραφική ή φωτοτυπική αναπαραγωγή, 
ή με τη μεταφορά τους σε προγράμματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, βιντεοκασέτες, κ.ο.κ.). Με τις παράνομες 
αυτές ενέργειες των τρίτων προσβάλλεται το περιουσιακό 
δικαίωμα του εκδότη και το ηθικό δικαίωμα του δημι-
ουργού ο οποίος ζημιώνεται και οικονομικώς, λόγω της 
απώλειας των εσόδων, ενώ σε περίπτωση παράνομης 
έντυπης αναπαραγωγής προσβάλλεται και το συγγενικό 
δικαίωμα του εκδότη (Γαρουφαλιάς: Τα εικαστικά έργα και 
η νομική τους προστασία, σελ. 204 επ.). 

Η διάταξη του άρθρου 65 του Ν 2121/1993 αποτελεί ει-
δική διάταξη εν σχέσει με εκείνη του άρθρου 914 του ΑΚ, 
η οποία εφαρμόζεται μόνον όπου η ειδική διάταξη αφήνει 
κενά και στο βαθμό που δεν είναι ασυμβίβαστη η αναλογική 
εφαρμογή με το νομοθετικό πνεύμα από το οποίο διέπονται 
οι διατάξεις των άρθρων 63 επ. του ως άνω νόμου. Κατά 
τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού (65) σε κάθε περί-
πτωση προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ο δημιουργός 
μπορεί να αξιώσει την αναγνώριση του δικαιώματός του, 
την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλ-
λον, ενώ κατ’ εκείνες των παρ. 2 και 3 του ιδίου άρθρου 
το προβλεπόμενο από αυτές δικαίωμα αποζημιώσεως και 
χρηματικής ικανοποιήσεως υπέρ του δημιουργού ή του 
δικαιούχου του συγγενικού δικαιώματος γεννάται μόνον 
επί υπαίτιας προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
των συγγενικών δικαιωμάτων άλλου. Προς διευκόλυνση 
δε της αποδείξεως περί της ζημίας του δικαιούχου και τον 
προσδιορισμό της πλήρους αποζημιώσεως κατά το εδ. β΄ 
της παρ. 2 της ιδίας διατάξεως, καθορίζεται ένα ελάχιστο 
όριο αποζημιώσεως, που είναι το διπλάσιο της αμοιβής 
που συνήθως ή κατά νόμον καταβάλλεται για το είδος της 
εκμεταλλεύσεως την οποία έκανε χωρίς την άδεια ο υπό-
χρεος (βλ. Μελέτη Μιχ. Θεοδ. Μαρίνου «Η προσβολή του 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών 
δικαιωμάτων» ΕλΔ 35,1441). Επιπλέον, κατά την παρ. 
3 του άρθρου 65, ο δημιουργός, αντί αποζημιώσεως και 
χωρίς να απαιτείται υπαιτιότητα του υποχρέου, δύναται να 
αξιώσει την καταβολή του ποσού κατά το οποίο ο υπόχρε-
ος έγινε πλουσιότερος από την εκμετάλλευση του έργου, 
κατά δε την παρ. 4, το Δικαστήριο καταδικάζοντας σε πα-
ράλειψη πράξεως απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική 
ποινή ύψους 300.000 έως 1.000.000 δραχμών υπέρ του 
δημιουργού, καθώς και προσωπική κράτηση έως ένα έτος, 
ισχύουσας, κατά τα λοιπά, της διατάξεως του άρθρου 947 
του ΚΠολΔ. Οι ως άνω προβλεπόμενες κυρώσεις έχουν 
σχετική αυτοτέλεια δυνάμενες να λειτουργήσουν χωρίς 
άμεση προσφυγή στις γενικές διατάξεις του ΑΚ, οι οποίες 
μόνον συμπληρωματικώς θα τύχουν εφαρμογής (Σκούρτης: 
Κυρώσεις για την προσβολή του δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή του συλλεκτικού δικαιώματος, ΕλΔ 35,981 
επ., Μαρίνος: ΕλΔ 1995,19, ΜΠρΑθ 880/1994 ΕΕμπΔ 
1995,130).
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Στην προκειμένη περίπτωση, […], ο ενάγων, ο οποίος τυγχάνει 
επαγγελματίας φωτογράφος, που προβαίνει, μεταξύ άλλων, σε 
λήψη ορισμένων φωτογραφιών που αφορούν χαρακτηριστικά 
πρόσωπα ανθρώπων από όλη την Ελλάδα. …διαπίστωσε ότι 
στην σελίδα της εναγομένης στο Internet όπως και επί ορισμέ-
νων προϊόντων της, όπως αναφέρονται αναλυτικότερα στην αγω-
γή, ήταν τυπωμένη και μάλιστα χρησιμοποιούμενη ως σήμα μία 
φωτογραφία του, δικής του αποκλειστικά φωτογράφησης, επί της 
οποίας (φωτογραφίας) διατηρεί την πνευματική ιδιοκτησία κατά το 
περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα, αφού αυτός (ενάγων) τυγχάνει 
και ο πνευματικός δημιουργός της. Ότι κατά τον τρόπο τούτο, η 
εναγομένη προσέβαλε το αποκλειστικό και απόλυτο δικαίωμα 
περί της εκμεταλλεύσεως του ως άνω έργου καθώς και το ηθικό 
δικαίωμα του ενάγοντος επ’ αυτού, προκαλώντας του: α) ζημία 
ίση με το ποσό των […] και β) ηθική βλάβη από την προσβολή 
του ηθικού του δικαιώματος. Ζητεί δε για το λόγο τούτο, μετά από 
περιορισμό του αιτήματος με τις έγγραφες προτάσεις του, επιτρεπτά 
κατ’ άρθρο 223 του ΚΠολΔ, αλλά και με προφορική δήλωση του 
πληρεξουσίου δικηγόρου του που καταχωρήθηκε στα οικεία πρα-
κτικά δημοσίας συνεδριάσεως: α) να υποχρεωθεί η εναγομένη να 
του καταβάλει το ποσό των … ως αποζημίωση, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 65 παρ. 2 του Ν 2121/1993 καθώς και το ποσό των …, 
ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής του 
βλάβης και συνολικά το ποσό των …, το οποίο ζητεί επικουρικά 
και με τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού κατά την 
παρ. 3 της ιδίας διατάξεως του νόμου αυτού, […].

Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή παραδεκτά εισάγεται 
για να συζητηθεί, κατά την τακτική διαδικασία, ενώπιον αυτού του 
Δικαστηρίου, αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπο για την εκδίκασή 
της (άρθρα 7, 8, 9, 10, 14 παρ. 2 και 35 ΚΠολΔ), απορριπτο-
μένου στο σημείο αυτό του σχετικού αντιθέτου ισχυρισμού της 
εναγομένης περί αναρμοδιότητας του παρόντος Δικαστηρίου, ως 
μη νομίμου αφού η φερομένη ως αδικοπρακτική συμπεριφορά 
της εναγομένης, αποτελεί συνάμα και ποινικό αδίκημα, το οποίο 
μέσω του διαδικτύου φέρεται ότι τελέστηκε και στην περιφέρεια 
του Δικαστηρίου αυτού. Περαιτέρω, η αγωγή είναι νόμιμη, στηρι-
ζόμενη ως προς τα κύρια αιτήματά της στις διατάξεις των άρθρων 1 
παρ. 1, 2 παρ. 1, 3, 4 παρ. 1, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 38 και 65 
παρ. 1, 2 και 4 του Ν 2121/1993 και ως προς τα παρεπόμενα αι-
τήματα αυτής στα άρθρα 340, 345, 346 του ΑΚ, 907, 908 και 176 
του ΚΠολΔ. Απορριπτέα, όμως, ως μη νόμιμη, κρίνεται η εκ του 
αδικαιολογήτου πλουτισμού βάση της αγωγής, καθόσον η αγωγή 
αυτή είναι επικουρικής φύσεως και ασκείται μόνον όταν ελλείπουν 
οι προϋποθέσεις ασκήσεως της αγωγής από την σύμβαση ή από 
την αδικοπραξία (άρθρο 219 του ΚΠολΔ, ΑΠ 1567/1983 ΝοΒ 
32,1354, ΑΠ 254/1977 ΝοΒ 25,1191, ΕφΘεσ 1520/1980 Αρμ 
35,111, Δ. Σκούρτης ό.π., σελ. 989 επ.), εκτός εάν θεμελιώνεται 
σε πραγματικά περιστατικά διαφορετικά ή πρόσθετα εκείνων στα 
οποία στηρίζεται η αγωγή από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία 
(ΑΠ 1440/2000 ΕλΔ 42,730, ΑΠ 531/1994 ΕλΔ 37,81), ή 
όταν γίνεται, επικουρικώς, επίκληση της ακυρότητας της συμβά-
σεως ή της ελλείψεως των προϋποθέσεων της αδικοπραξίας (ΑΠ 
890/1982 ΝοΒ 31,1156, ΕφΑθ 9611/1989 ΕλΔ 35,488, ΕφΑθ 
13426/1988 ΕλΔ 32,190), η οποία δεν συντρέχει εν προκειμένω. 
Πρέπει, επομένως, κατά το μέρος που η υπό κρίση αγωγή κρίθηκε 
νόμιμη να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της 
βασιμότητα, δεδομένου του ότι για το καταψηφιστικό αίτημά της 
έχει καταβληθεί το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήμου με τις 
νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων απο-
δείξεως και ανταποδείξεως, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και 
που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημο-
σίας συνεδριάσεως σε συνδυασμό με το σύνολο των εγγράφων 
τα οποία νομίμως προσκομίζουν οι διάδικοι καθώς και την … 
ένορκη βεβαίωση της […] αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματι-
κά περιστατικά: Ο ενάγων τυγχάνει φωτογράφος καλλιτεχνικών 
φωτογραφιών, που προβαίνει, μεταξύ άλλων, σε λήψη ορισμένων 
φωτογραφιών που αφορούν χαρακτηριστικά πρόσωπα ανθρώ-
πων απ’ όλη την Ελλάδα. Τις φωτογραφίες αυτές (ο ενάγων) τις 
κυκλοφορεί στο εμπόριο είτε σε φωτογραφικά λευκώματα, είτε σε 
καλλιτεχνικά ημερολόγια είτε σε επιστολικές κάρτες ενώ τις πωλεί 
επίσης σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Κατά τον μήνα Ιούλιο του 
… ο ενάγων για πρώτη φορά ανακάλυψε ότι στη σελίδα της ενα-
γομένης ανωνύμου εταιρίας που διατηρεί στο Internet όπως και 
επί ορισμένων εκ των προϊόντων της ήταν τυπωμένη και μάλιστα 
χρησιμοποιούμενη ως σήμα μία φωτογραφία, η οποία, ως ισχυρί-
ζεται, τυγχάνει δικής του φωτογράφησης. Ειδικότερα η διαφήμιση 
των προϊόντων της εναγομένης στο Internet αναφερόταν στις 
εξής σελίδες του και στα εξής προϊόντα της εναγομένης: […] Στη 
διαφήμιση των ως άνω προϊόντων της εναγομένης εταιρίας εμ-
φανίζεται τροποποιημένη η φωτογραφία με θέμα μία από τις προ-
σωπογραφίες που ο ενάγων είχε δημιουργήσει και δημοσιεύσει 
τον μήνα Απρίλιο του 1994 σε σειρά επιστολικών καρτών με τον 
τίτλο … Συγκεκριμένα η ένδικη φωτογραφία απεικονίζει […]. Η 
εναγομένη στις πιο πάνω περιγραφόμενες χρήσεις δημοσίευσε την 
ένδικη φωτογραφία τροποποιώντας την μόνο κατά το κάλυμμα της 
κεφαλής και το φόντο. Ειδικότερα η εναγομένη, χρησιμοποιώντας 
τη μέθοδο του φωτομοντάζ χρησιμοποίησε διαφορετικό καπέλο 
σε σχέση με τη γνήσια φωτογραφία […]. Επίσης η εναγομένη 
χρησιμοποίησε διαφορετικό φόντο γύρω από το πρόσωπο της 
φωτογράφησης τοποθετώντας το, σε ορισμένες συσκευασίες αντί 
στον ως άνω περιγραφόμενο τόπο […]. 

Οι ως άνω χρήσεις της ένδικης φωτογραφίας, έστω και τρο-
ποποιημένης, του ενάγοντος στο Internet και στο εξωτερικό 
περίβλημα-συσκευασία των προϊόντων της εναγομένης, κατά 
τα ανωτέρω εκτεθέντα, είχαν ως αποτέλεσμα να έλθει αυτή 
σε πλήρη γνώση του καταναλωτικού κοινού, το οποίο είχε 
τη δυνατότητα όχι μόνο αγοράς και αναγνώσεώς της, αλλά 
και περαιτέρω αναπαραγωγής και αντιγραφής της ή δημο-
σιεύσεως, προβολής ή παρουσιάσεως κατ’ άλλο τρόπο και 
εκμεταλλεύσεώς της. Η ως άνω φωτογραφία, ως πνευματικό 
δημιούργημα, ενόψει της επιλογής του αντικειμένου της, 
ιδιαίτερα δε του εικονιζομένου προσώπου καθώς και του 
τρόπου παρουσιάσεώς της με τον έντεχνο συνδυασμό των 
πλέον κατάλληλων φωτογραφικών μηχανών, φακών, φιλμ, 
καιρικών συνθηκών, γωνίας λήψεως, φυσικού φωτισμού και 
αντανακλάσεων, αντιθέσεως χρωμάτων, αλλά και της σχέσε-
ως του απεικονιζομένου προσώπου με τον επιλεγέντα χώρο 
και τις ιδιαιτερότητές του, προσδίδουν σε αυτή (φωτογραφία) 
ιδιαίτερη πρωτοτυπία και μοναδικότητα, αφού, πλην του 
ενάγοντος, ουδείς άλλος φωτογράφος, δεν θα δημιουργούσε 
ακριβώς όμοιο θέμα ακόμη και αν χρησιμοποιούσε τα ίδια 
μέσα και τρόπο προβολής της και αφετέρου εξειδικεύουν την 
ιδιαίτερη προσπάθεια την οποία αυτός κατέβαλε καθώς και 
την προσωπική του συμβολή για τη δημιουργία της. 
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Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι η εναγομένη μετά 
την κοινοποίηση σε αυτήν της κρινομένης αγωγής του 
ενάγοντος, ήταν να μετατρέψει την ένδικη φωτογραφία και 
να χρησιμοποιεί πλέον ως σήμα των προϊόντων της μόνο 
το περίγραμμα του προσώπου της φωτογραφίας, στοιχείο 
όμως που δεν μειώνει την προσβολή του απολύτου δι-
καιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας του ενάγοντος 
που, εκτός των άλλων, του δίνει και την εξουσία να επιτρέ-
πει ή να απαγορεύει την προσαρμογή ή οποιαδήποτε άλλη 
μετατροπή της φωτογραφίας του ενάγοντος. Το αμέσως 
ανωτέρω, η τροποποίηση δηλαδή της ένδικης φωτογρα-
φίας του ενάγοντος από την εναγομένη αναιρεί ουσιαστικά 
τον ισχυρισμό της τελευταίας ότι δηλαδή το εικονιζόμενο 
πρόσωπο είναι ο … που τυγχάνει συγγενής (αδελφός της 
γιαγιάς του) του νομίμου εκπροσώπου της εναγομένης, 
… και ο οποίος απεβίωσε στις Αχαρνές Αττικής την … 
(βλ. το από 4.2.2004 ακριβές φωτοαντίγραφο της ληξι-
αρχικής πράξης θανάτου του ληξιάρχου Ασπροπύργου), 
αφού στην υποτιθέμενη αυτή περίπτωση δεν θα υπήρχε 
λόγος τροποποιήσεως της ενδίκου φωτογραφίας από την 
πλευρά της εναγομένης. Εξάλλου, το εικονιζόμενο στην 
ένδικη φωτογραφία πρόσωπο είναι όπως φαίνεται φωτο-
γραφημένο σε σχετική προσκομιζόμενη από τον ενάγοντα 
φωτογραφία έξω από το κοινοτικό κατάστημα του χωριού 
του […]. Πρέπει, συνεπώς, ο αντίθετος με τα ανωτέρω 
ισχυρισμός της εναγομένης να απορριφθεί ως ουσιαστικά 
αβάσιμος. 

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι στην αναπαραγωγή και αντι-
γραφή της εν λόγω φωτογραφίας και εν συνεχεία στην 
προβολή και παρουσίασή της στο κοινό μέσω του Internet 
αλλά και επί της εξωτερικής συσκευασίας των ανωτέρω 
προϊόντων της εναγομένης, προέβη η εναγομένη χωρίς να 
της έχει χορηγηθεί άδεια εκμεταλλεύσεως από τον ενάγο-
ντα ή κατόπιν συναινέσεως αυτού, του οποίου το όνομα, 
καίτοι τούτο ήταν τεχνικώς δυνατόν, ουδόλως αναφέρεται 
σε αυτή, με επακόλουθη συνέπεια να μην αναγνωρίζεται 
η πατρότητά της και δίχως να προκαταβάλει οποιοδήποτε 
χρηματικό ποσό. Αυτή δε η ενέργειά της συνιστά παράνομη 
προσβολή των ως άνω δικαιωμάτων και των αντιστοίχων 
εξουσιών που απορρέουν από αυτά, δοθέντος ότι: α) η 
εξουσία αναπαραγωγής τους με την παραγωγή σταθερών 
και υλικών ή άυλων υποστρωμάτων όπου επαναλαμβά-
νεται η αρχική ενσωμάτωση καθώς και η εξουσία μεταδό-
σεως και προβολής τους (παρουσιάσεως) στο κοινό και 
μάλιστα με κάθε δυνατό γνωστό τρόπο και μέσο ανήκει 
αποκλειστικά στον ενάγοντα, ο οποίος δύναται, όπως ανα-
φέρθηκε, να χορηγεί περαιτέρω άδειες εκμεταλλεύσεως 
προς τρίτους και β) η εξουσία δημοσιεύσεώς της με από-
φαση που θα καθορίζει τον τόπο, χρόνο και τρόπο, κατά 
τον οποίο το έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό, όπως και η 
εξουσία ουσιαστικής αναγνωρίσεως της πατρότητάς του και 
της μνείας του ονόματος του φωτογράφου, ως πνευματικού 
δημιουργού, για τον οποίο μάλιστα προβλέπεται ειδική 
υποχρέωση περί αναγραφής του ονόματός του σε κάθε 

περίπτωση δημοσιεύσεως φωτογραφίας (άρθρο 38 παρ. 
4 εδ. α΄ του Ν 2121/1993), όπως, επίσης και η εξουσία 
να παραμένει τούτο αναλλοίωτο, ήτοι η εξουσία της απαγο-
ρεύσεως κάθε παραμορφώσεως, περικοπής ή κάθε άλλης 
τροποποιήσεως του έργου, ομοίως ανήκει αποκλειστικά 
στον ενάγοντα, ο οποίος μόνον αποφασίζει εάν και πότε 
θα την επιτρέψει. 

Εν προκειμένω δε, η τροποποίηση της ένδικης φωτογρα-
φίας του ενάγοντος από την εναγομένη με τη μέθοδο του 
φωτομοντάζ και ως προς τα σημεία, που προαναφέρθη-
καν, προσβάλλει έτι περισσότερο το ηθικό δικαίωμα του 
ενάγοντος, ο οποίος ουδέποτε συνήνεσε, προφορικώς ή 
εγγράφως, στην με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή της 
και εν συνεχεία στην παρουσίαση αυτής στο Internet κα-
θώς και επί της εξωτερικής συσκευασίας των προϊόντων 
της εναγομένης. Όπως δε αποδείχθηκε από την εκτίμηση 
όλων των αποδεικτικών μέσων και στοιχείων που ανα-
φέρθηκαν, η προσβολή αυτή ήταν και υπαίτια, αφού η 
εναγομένη γνώριζε ότι η δημόσια παρουσίαση και προβολή 
της ένδικης φωτογραφίας μέσω του Internet καθώς και επί 
της εξωτερικής συσκευασίας των προϊόντων της, έγινε από 
αυτήν όχι μόνον χωρίς προηγούμενη άδεια του ενάγοντος 
ή τη συναίνεση αυτού, το όνομα του οποίου αναφερόταν 
ρητώς επί της ενδίκου φωτογραφίας αλλά και παρά την 
αντίθεση του ιδίου του ενάγοντος για τη χρησιμοποίηση της 
ενδίκου φωτογραφίας από την εναγομένη, αντίθεση η οποία 
κατέστη γνωστή σε αυτήν (εναγομένη) με την από … εξώ-
δικη διαμαρτυρία και πρόσκληση του ενάγοντος προς την 
εναγομένη, […]. Το ποσόν, το οποίο καταβάλλεται συνήθως 
στον ενάγοντα για το είδος της ως άνω εκμεταλλεύσεως του 
φωτογραφικού έργου σε δημόσια παρουσίαση και προβολή 
από ιδιώτες εκδότες, λαμβανομένων υπόψη για την απο-
τίμηση της αξίας τους, της προσπάθειας που καταβλήθηκε 
για τη δημιουργία της φωτογραφίας ανέρχεται στο ποσό 
των …, για εκάστη χρήση της φωτογραφίας στο Internet. 
Συνεπώς η οφειλόμενη αποζημίωση, η οποία αντιστοιχεί 
στην αμοιβή που συνήθως θα καταβάλλονταν στον ενάγοντα 
για το είδος αυτό της εκμεταλλεύσεως ανέρχεται, βάσει της 
ρυθμίσεως της διατάξεως του άρθρου 65 παρ. 2 εδ. β΄ του 
Ν 2121/1993, στο ποσό των … Το χρηματικό αυτό ποσό 
οφείλει να καταβάλει η εναγομένη προς τον ενάγοντα, ο 
οποίος εκμεταλλεύεται αποκλειστικά το έργο του. Τέλος, 
απεδείχθη ότι ο ενάγων, εκ των ως άνω παρανόμων και 
υπαιτίων ενεργειών της εναγομένης, η οποία ενεργούσε διά 
του νομίμου εκπροσώπου της, …, εις βάρος του ηθικού του 
δικαιώματος και τη συνεπεία τούτων παραμόρφωση και 
τροποποίηση της ενδίκου φωτογραφίας του, με συνέπεια 
τη μείωση της καλλιτεχνικής του αξίας και χωρίς την άδεια 
ή τη συναίνεσή του και την αναγραφή του ονόματός του 
επ’ αυτού για τη δέουσα αναγνώρισή του ως επαγγελματία 
φωτογράφου, υπέστη ηθική βλάβη για την αποκατάσταση 
της οποίας, λόγω και της δημιουργικής προσπάθειας και της 
προσωπικής του συμβολής στη δημιουργία της ενδίκου φω-
τογραφίας, της εκτάσεως και του είδους της προσβολής και 
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της οικονομικής καταστάσεως των μερών, το Δικαστήριο, 
κρίνει ως εύλογο και δίκαιο, το ποσό …

[Δέχεται εν μέρει την αγωγή.]

Παρατ.: Α) Το κριτήριο της πρωτοτυπίας στις φωτογραφίες

Ο νόμος 2121/1993 (2 παρ. 1) συμπεριλαμβάνει τις φωτογραφίες 
στην ενδεικτική απαρίθμηση των δημιουργημάτων του λόγου, της 
τέχνης ή της επιστήμης που προστατεύονται ως έργα. Υιοθετεί 
μάλιστα τον όρο «φωτογραφίες» έναντι του όρου «φωτογραφικά 
έργα» που απαντάται τόσο στο κείμενο της Διεθνούς Σύμβασης 
Βέρνης-Παρισίων (2 παρ. 1) όσο και σε ορισμένες ευρωπαϊκές 
νομοθεσίες1. Με τον τρόπο αυτό ο Έλληνας νομοθέτης επιδιώκει 
να διασφαλίσει την προστασία με τις διατάξεις περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας όλων των φωτογραφιών εφόσον παρουσιάζουν πρωτο-
τυπία. Η έννοια της πρωτοτυπίας δεν ορίζεται από το νόμο, αν και 
θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία του έργου. 
Τα κριτήρια προσδιορισμού της ποικίλουν και διαμορφώνονται ανά-
λογα με τις αντιλήψεις και τα δεδομένα της κάθε εποχής2. Αρχικά, 
τόσο η θεωρία όσο και η νομολογία κατέφευγαν στο κριτήριο της 
ατομικότητας που εστιάζει στο γεγονός ότι το έργο φέρει τη σφρα-
γίδα της ιδιαίτερης προσωπικής συμβολής του δημιουργού 
του3. Αργότερα, η έννοια της πρωτοτυπίας καθορίστηκε με βάση 
το κριτήριο της στατιστικής μοναδικότητας4. Σύμφωνα με το κρι-
τήριο αυτό ως πρωτότυπο θεωρείται ένα έργο εφόσον κρίνεται ότι 
οποιοσδήποτε τρίτος πέραν του δημιουργού δεν θα ήταν σε θέση 
κάτω από τις ίδιες συνθήκες να παράγει όμοιο αποτέλεσμα, εφόσον 
δηλαδή το έργο κρίνεται ως στατιστικά μοναδικό5. Πρόκειται για ένα 
κριτήριο συγκριτικής φύσεως, το οποίο εφαρμόζεται επιτυχώς στις 
σύγχρονες κατηγορίες έργων όπου συχνά κυριαρχεί η προσπάθεια 
εξαφάνισης της προσωπικότητας του δημιουργού πίσω από το 
έργο6. Ταυτόχρονα εισήχθη στην ελληνική θεωρία και το κριτήριο 
του δημιουργικού ύψους7 σύμφωνα με το οποίο για να θεωρηθεί 
ένα δημιούργημα ως έργο θα πρέπει να διαφοροποιείται από τα 
προϊόντα της καθημερινότητας. Οι απόψεις για την εφαρμογή των 
δύο κριτηρίων διίστανται. Κατά μία άποψη προτάσσεται η εφαρμογή 
του κριτηρίου της στατιστικής μοναδικότητας έναντι εκείνου του 
δημιουργικού ύψους8, ενώ κατά άλλη άποψη τα δύο κριτήρια 
πρέπει να εφαρμόζονται εναλλακτικά9. Η κρατούσα θεωρία δέχεται 
τη σωρευτική εφαρμογή10. Την άποψη αυτή ακολουθεί συνήθως 
και η νομολογία11, αν και τα δικαστήρια συγχέουν τις έννοιες 
της στατιστικής μοναδικότητας και του δημιουργικού ύψους12. 
Υπάρχουν εντούτοις και αποφάσεις που κλίνουν υπέρ της εναλλα-
κτικής εφαρμογής των δύο κριτηρίων13. Η διεύρυνση της έννοιας 
της πρωτοτυπίας μέσω του κριτηρίου της στατιστικής μοναδικότη-
τας συμπλέει πλήρως με τις παρούσες οικονομικές, πολιτιστικές 

παϊκό δίκαιο (droit d’auteur). Βλ. σε Γ. Κουμάντο ό.π., σελ. 108 επ. και 
Δ. Καλλινίκου, Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα, Π. 
Σάκκουλας – Αθήνα 2000, σελ. 24 επ. 

3.  Το κριτήριο αυτό που προτάθηκε από τον Γερμανό H. Hubmann ακο-
λουθούσαν παλαιότερα η ελληνική θεωρία και νομολογία. Βλ. σε Κ. 
Ασπρογέρακα-Γρίβα, Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νομολογιακή 
έρευνα αυτών εν Ελλάδι, Αθήναι 1975, σελ. 16-17 και Τ. Ιωάννου – Κ. 
Λυκιαρδόπουλο, Η Πνευματική Ιδιοκτησία, Αθήναι 1962, σελ. 82-83 
και ΜΠρΑθ 3402/1968 ΝοΒ 1969, σελ. 572, ΜΠρΑθ 13689/1971 
ΕΕμπΔ 1971, σελ. 620, ΜΠρΑθ 3689/1971 ΕΕΝ 1972, σελ. 87, ΑΠ 
576/1974 ΑρχΝ 1975, σελ. 54, ΜΠρΑθ 10429/1977 ΕΕΝ 1978, σελ. 
2554, ΜΠρΘεσ 3412/1985 ΕΕμπΔ 1986, σελ. 146. Κυρίαρχη παραμέ-
νει η θεωρία αυτή στο γαλλικό δίκαιο (Desbois H., Le droit d’auteur en 
France, Paris, Dalloz 1978, σελ. 5 επ., Colombet C., Propriété littéraire 
et artistique et droits voisins, Paris, Dalloz 1992, σελ. 24 επ.), αλλά με 
τάσεις προβληματισμού (Lucas A. – Lucas H.J. ό.π., σελ. 86 επ.).

4.  Για την έννοια του κριτηρίου αυτού που προτάθηκε από τον Ελβετό M. 
Kummer βλ. σε Γ. Κουμάντο ό.π., σελ. 108 και Λ. Κοτσίρη, Δίκαιο Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 45 επ. 

5.  Έτσι ρητώς οι αποφάσεις ΠΠρΑθ 5235/1992 ΕΕμπΔ 1992, σελ. 675, 
ΑΠ 257/1995 ΝοΒ 1995, σελ. 893, ΜΠρΑθ 14106/1995 ΔΕΕ 1995, 
σελ. 963, EφΑθ 8138/2000 ΔΕΕ 2001, σελ. 60, EφΑθ 3252/2002 
ΔΕΕ 2003, σελ. 293, ΠΠρΑθ 2028/2003 ΑρχΝ 2004, σελ. 21 και 
ΜΠρΘεσ 19928/2004 ΔiΜΕΕ 4/2004, σελ. 559.

6.  Για την τάση της αποπροσωποποίησης του έργου στη σύγχρονη τέχνη 
και τη συνεπαγόμενη μετακίνηση του κριτηρίου της ατομικότητας από 
το δημιουργό στο δημιούργημα βλ. σε Λ. Κοτσίρη, Προς αποπροσωπο-
ποίηση του έργου πνευματικής ιδιοκτησίας, ΕΕΑρμ 1985, σελ. 75 επ. 
Από τη θεωρία αμφισβητείται κατά πόσον το κριτήριο της στατιστικής 
μοναδικότητας διαφέρει ουσιωδώς από εκείνο της ιδιαίτερης προσω-
πικής συμβολής του δημιουργού (βλ. σε Γ. Κουμάντο ό.π., σελ. 109). 
Ωστόσο, με το κριτήριο της στατιστικής μοναδικότητας η έννοια της πρω-
τοτυπίας αποδεσμεύεται από την αντίληψη ότι «μέσω του έργου μπορεί 
κανείς αναγκαστικά να εντοπίσει και το δημιουργό». Βλ. σε Μ.Θ. Μαρίνο, 
Πνευματική Ιδιοκτησία, Α. Σάκκουλας – Αθήνα 2004, σελ. 79-80.

7.  Για το περιεχόμενο της έννοιας του δημιουργικού ύψους και τη διαφορά του 
από το κριτήριο του εφευρετικού ύψους βλ. σε Γ. Κουμάντο ό.π., σελ. 111-
112, Δ. Καλλινίκου ό.π., σελ. 23-24 και Μ.-Θ. Μαρίνο ό.π., σελ. 82 επ.

8.  Έτσι η Δ. Καλλινίκου (ό.π., σελ. 23-26) με αφετηρία το πνεύμα των 
διατάξεων του Ν 2121/1993. 

9.  Την άποψη αυτή φαίνεται να υποστηρίζει ο Μ.-Θ. Μαρίνος (βλ. ό.π., σελ. 
80). Δέχεται ωστόσο ότι «αν και η στατιστική μοναδικότητα του έργου 
είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη πρωτοτυπίας, δεν είναι 
όμως και επαρκής. Το δημιούργημα θα πρέπει επιπλέον να απέχει έστω 
ελάχιστα από το καθημερινό και κοινότυπο, από το προϊόν ρουτίνας» 
(βλ. ό.π., σελ. 78).

10.  Έτσι ο Γ. Κουμάντος (ό.π., σελ. 111-112) που επισημαίνει και εννοι-
ολογική σύγχυση των δύο κριτηρίων. Την ίδια θεωρία δέχεται και ο 
Λ. Κοτσίρης (Δίκαιο), σελ. 48. 

11.  Βλ. σε ΠΠρΑθ 3976/1986 ΕλΔ 1987, σελ. 917, ΜΠρΑθ 4526/1988 
ΝοΒ 1988, σελ. 1469, ΜΠρΘεσ 1571/1989 Αρμ 1990, σελ. 642, 
ΠΠρΑθ 5235/1992 ΕΕμπΔ 1992, σελ. 675 και ΕφΑθ 3403/1988 
ΝοΒ 1989, σελ. 441 όπου ως έργο θεωρείται το δημιούργημα που 
«απορρέει από την προσωπικότητα του δημιουργού και το χαρακτηρίζει 
μία, κάποια πρωτοτυπία» ή παρουσιάζει «πρωτοτυπία και ένα στοιχείο 
δημιουργικού ύψους».

12.  Βλ. σε Δ. Καλλινίκου, Tα Θεμελιώδη Θέματα του Ν 2121/1993 για την 
Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα, Π. Σάκκουλας 
1994, σελ. 23, σημ. 17 με αναφορά στις ΠΠρΑθ 3402/1968 ΝοΒ 
1969, σελ. 572 και ΒουλΕφΑθ 1989/1937 ΕΕΝ 1938, σελ. 216.

13.  Βλ. σε ΑΠ 113/1989 ΝοΒ 1989, σελ. 1086, ΜΠρΑθ 13760/1988 
ΕλΔ 1989, σελ. 371, ΑΠ 257/1995 ΝοΒ 1995, σελ. 893, EφΑθ 
8153/1999 ΔΕΕ 2000, σελ. 383, EφΑθ 8138/2000 ΔΕΕ 2001, σελ. 
60, EφΑθ 3252/2002 ΔΕΕ 2003, σελ. 293, ΠΠρΑθ 2028/2003 
ΑρχΝ 2004, σελ. 210, ΠΠρΑθ 4661/2004 ΔiΜΕΕ 4/2004, σελ. 563 
όπου ως έργο θεωρείται το δημιούργημα που παρουσιάζει «ατομική 
ιδιομορφία ή ένα ελάχιστο όριο δημιουργικού ύψους» ή ένα «ελάχιστο 
όριο δημιουργικής πρωτοτυπίας».

1.  Ο διαχωρισμός μεταξύ απλών φωτογραφιών και φωτογραφικών έρ-
γων ακολουθείται για παράδειγμα από το γερμανικό δίκαιο (βλ. σε Γ. 
Κουμάντο, Πνευματική Ιδιοκτησία, Α. Σάκκουλας, Αθήνα 2002, σελ. 
134-135), ενώ έχει εγκαταληφθεί στο ισχύον γαλλικό δίκαιο (art. L 
112-2, Loi no 92-597, βλ. σε Lucas A. – Lucas H.J., Traité de la Propriété 
Littéraire et Artistique, Paris, Litec 2001, σελ. 135 επ.). 

2.  Στο αγγλοσαξονικό και αμερικανικό δίκαιο (copyright law) γίνεται 
χρήση περισσότερο ελαστικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό της 
έννοιας της πρωτοτυπίας έναντι της θεωρίας που επικρατεί στο ευρω-
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και κοινωνικές συνθήκες14. Η χρησιμότητα της διεύρυνσης αυτής 
καταδεικνύεται εναργέστερα στην περίπτωση των φωτογραφιών. Η 
φωτογραφία αποτελεί έργο όταν είναι πρωτότυπο δημιούργημα. 
Ωστόσο, η ελληνική θεωρία αποδέχεται ότι στην περίπτωση των 
φωτογραφιών η εφαρμογή του κριτηρίου της πρωτοτυπίας πρέπει να 
γίνεται με ιδιαίτερη επιείκεια15. Αυτό δικαιολογείται από τη φύση 
των συγκεκριμένων έργων, για τη δημιουργία των οποίων απαιτείται 
η χρήση μηχανικών ή άλλων τεχνικών μέσων που παρεμβάλλονται 
στην προσπάθεια του δημιουργού περιορίζοντας τις εκφραστικές 
του δυνατότητες και προκαθορίζοντας εν μέρει το αποτέλεσμα16. 
Έτσι οι φωτογραφίες θεωρούνται πρωτότυπα έργα όταν απλώς δεν 
είναι αντιγραφές17. Η εφαρμογή του κριτηρίου της χαμηλής στάθ-
μης πρωτοτυπίας ειδικά για την προστασία των φωτογραφιών ως 
έργων προκύπτει και από τη διάταξη του άρθρου 618 της Οδηγίας 
93/98/ΕΟΚ για την εναρμόνιση της διάρκειας προστασίας του 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, η άποψη αυτή δεν 
έχει τύχει ανάλογης αποδοχής από τη νομολογία. Οι περισσότερες 
αποφάσεις δεν ακολουθούν την αρχή της χαμηλής στάθμης πρω-
τοτυπίας στις φωτογραφίες και τις χαρακτηρίζουν ως «κοινές»19 
διατυπώνοντας μάλιστα αξιολογικές κρίσεις για το δημιουργικό τους 
ύψος20. Αντιθέτως, η κρινόμενη απόφαση ρητώς αποδέχεται την 
εφαρμογή της αρχής της ιδιαίτερης επιείκειας στις φωτογραφίες και 
θεωρεί ως πρωτότυπη κάθε φωτογραφία, ακόμη και απλή, εφόσον 
ενσωματώνει «άμεση απεικόνιση» του αντικειμένου της21. 

Β) Προσβολή του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού

α. Εξουσία δημοσίευσης

Σε περίπτωση αναπαραγωγής και διάθεσης του έργου στο κοινό 
χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς να συντρέχει λόγος 
άρσης του παράνομου χαρακτήρα της προσβολής (συναίνεση 
του δημιουργού ή ύπαρξη συμβατικών περιορισμών) προσβάλ-
λεται το ηθικό δικαίωμα αυτού να αποφασίζει για το χρόνο, τον 
τόπο και τις συνθήκες υπό τις οποίες θα ασκήσει την εξουσία 
δημοσίευσης22 (4 παρ. 1α του Ν 2121/1993). Εάν το έργο έχει 
ήδη νομίμως δημοσιευτεί η εξουσία του δημιουργού εξαντλείται, 
αλλά μόνο ως προς το συγκεκριμένο κάθε φορά τρόπο. Αυτό 
σημαίνει ότι ο δημιουργός διατηρεί το ηθικό του δικαίωμα να 
αποφασίζει εκ νέου για άλλους, διαφορετικούς τρόπους δημο-
σίευσης του ίδιου έργου στο κοινό23. Ορθώς, επομένως, με την 
κρινόμενη απόφαση γίνεται δεκτό ότι στη συγκεκριμένη περί-
πτωση προσβάλλεται η εξουσία δημοσίευσης του δημιουργού, 
εφόσον η αναπαραγωγή και η διάθεση του έργου στο κοινό 
συντελέστηκαν χωρίς την άδειά του και αφορούσαν σε νέους 
τρόπους εκμετάλλευσης αυτού.

16.  Βλ. σε Μ.-Θ. Μαρίνο ό.π., σελ. 74-75 και Δ. Σκούρτη, Η προστασία 
των φωτογραφιών κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ΕλΔ 
1996, σελ. 1234. 

17.  Έτσι ο Γ. Κουμάντος ό.π., σελ. 135-136. Κατά τον ίδιο το κριτήριο της 
χαμηλής στάθμης πρωτοτυπίας εφαρμόζεται επίσης στα προγράμματα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν 2121/1993) και 
στις βάσεις δεδομένων (άρθρο 3 της Οδηγίας 96/6/ΕΟΚ) χωρίς περαι-
τέρω επέκταση (βλ. σελ. 106). Αντίθετη η Δ. Καλλινίκου, (Πνευματική 
Ιδιοκτησία) ό.π., σελ. 52.

18.  «Οι φωτογραφίες που είναι πρωτότυπες, με την έννοια ότι είναι αποτέλεσμα 
προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού τους, προστατεύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 1. Η παροχή προστασίας δεν εξαρτάται από την 
εφαρμογή κανενός άλλου κριτηρίου. Τα κράτη-μέλη μπορούν να προβλέπουν 
την προστασία άλλων φωτογραφιών». Ορθώς ο Γ. Κουμάντος επισημαίνει 
ότι το τελευταίο εδάφιο του άρθρου αυτού μοιάζει να στερείται αντικει-
μένου, εφόσον με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται το χαμηλό κριτήριο 
πρωτοτυπίας για τις φωτογραφίες και επομένως προστατεύεται ως έργο 
κάθε φωτογραφία που δεν είναι αντιγραφή. Βλ. σε Γ. Κουμάντο ό.π., 
σελ. 135, υποσημ. 330.

19.  Έτσι η ΜΠρΑθ 829/1994 (ΕλΔ 1995, σελ. 441) όπου αν και γίνε-
ται δεκτό ότι οι φωτογραφίες προστατεύονται από το Ν 2121/1993 
ανεξαρτήτως «της αξίας και του προορισμού τους», ωστόσο κρίνε-
ται ότι οι επίδικες φωτογραφίες είναι «κοινές και στημένες» και δεν 
παρουσιάζουν «καμία διαφορετική υφή ή διάσταση καλλιτεχνίας». 
Θετικά σχολιάζει την άποψη αυτή ο Μ.-Θ. Μαρίνος. Αντιθέτως, η Π. 
Κοριατοπούλου-Αγγέλη στο σχόλιό της στην ΜΠρΘεσ 19928/2004 
(ΔiΜΕΕ 4/2004, σελ. 559) επισημαίνει ορθώς ότι στις φωτογραφίες 
κριτήριο ελέγχου της πρωτοτυπίας του πνευματικού έργου δεν πρέπει 
να αποτελεί «η πρωτοτυπία ή όχι της στάσης του εικονιζόμενου», αλλά 
το τελικό αποτέλεσμα. 

20.  Έτσι η ΕφΑθ 4040/2001 (ΔΕΕ 2002, σελ. 58) απορρίπτει την αγωγή 
ως αόριστη διότι ο ενάγων δεν επικαλείται «στοιχεία που χρησιμο-
ποίησε κατά την επιλογή και παρουσίαση του αντικειμένου κάθε φω-
τογραφίας τα οποία αληθή υποτιθέμενα καθιστούν τις φωτογραφίες 
αυτές πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματά του». Ορθώς επικρίνει 
με το σχόλιό της την άποψη αυτή η Ν. Κυπρούλη. Αμφισβήτηση γεννά 
ωστόσο η θέση περί διαχωρισμού μεταξύ σκηνοθετημένης φωτογραφί-
ας και φωτογραφίας τοπίου. Στην ΕφΑθ 3252/2002 (ΔΕΕ 2003, σελ. 
293) καίτοι γίνεται αναφορά στην Οδηγία 93/98/ΕΟΚ κρίνεται ότι η 
επίδικη φωτογραφία «δεν έχει πρωτότυπα στοιχεία», αλλά «αποτελεί 
απλή φωτογραφικά αποτύπωση του εικονιζόμενου». 

21.  Πρωτοπορώντας η ΕιρΑθ 3805/1960 (ΕλΔ 1960, σελ. 468) τονίζει 
ότι «η φωτογραφία προστατεύεται υπό των περί πνευματικής ιδιοκτη-
σίας διατάξεων χωρίς να ενδιαφέρη εάν ούτη εμφανίζη πρωτοτυπίαν ή 
δημιουργικήν εργασίαν του φωτογράφου, δικαιολογούσαν την τοιαύτην 
προστασίαν της». Βλ. επίσης ΜΠρΑθ 2264/1996 ΕλΔ 1996, σελ. 1444 
και ΜΠρΑθ 11923/1998 ΕΕμπΔ 1999, σελ. 153 με ρητή αναφορά στο 
κριτήριο της επιείκειας. Βλ. αντιστοίχως σε ΠΠρΑθ 4661/2004 (ΔiΜΕΕ 
4/2004, σελ. 563) όπου «ατομική ιδιομορφία μπορεί να υπάρχει ακόμα 
και όταν τα στοιχεία του έργου είναι υποκειμενικά άχρωμα με την έννοια 
ότι δεν εξωτερικεύουν κάποιο προσωπικό ύφος ή στυλ του δημιουρ-
γού, αρκεί να διακρίνεται στο έργο η δημιουργική νοητική εργασία και 
προσπάθεια του πνευματικού εργάτη που βρίσκει την έκταση και μορ-
φοποίησή της μέσα από το έργο και που δεν συντρέχει όταν η εργασία 
και συμβολή περιορίζονται απλά στην πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή 
κανόνων χωρίς παρέμβαση με προσωπικές επιλογές». Αναλυτικότερα 
για την έννοια της «εσωτερικής ατομικότητας» όπως αποδίδεται με τη 
θέση αυτή σε Τ. Συνοδινού, Το κριτήριο της πρωτοτυπίας στο Δίκαιο της 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, Αρμ 2001, σελ. 761. 

22.  Η έννοια της εξουσίας δημοσίευσης είναι ευρύτερη εκείνης που απορ-
ρέει από το άρθρο 3 παρ. 3 της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισίων. 
Βλ. σε Γ. Κουμάντο ό.π., σελ. 253 και Δ. Καλλινίκου, (Πνευματική 
Ιδιοκτησία) ό.π., σελ. 86. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται 
για την αρνητική όψη της εξουσίας δημοσίευσης. Έτσι ο Γ. Κουμάντος 
ό.π., σελ. 254-255. 

23.  Βλ. σε Γ. Κουμάντο ό.π., σελ. 255, Δ. Καλλινίκου, (Πνευματική Ιδιοκτησία) 
ό.π., σελ. 87-88 και Μ.-Θ. Μαρίνο, (Πνευματική Ιδιοκτησία) ό.π., σελ. 
189. Έτσι ρητώς οι ΑΠ 1010/2002 ΝοΒ 2003, σελ. 248 και ΠΠρΑθ 
1669/2003 (327835) σε [www.lawdb.intrasoftnet.com].

14.  Για την επίδραση των νέων τεχνολογιών στη μεταβολή της σχέσης του 
δημιουργού με το έργο και τη συνακόλουθη τάση εμπορευματοποίησης 
αυτού βλ. αναλυτικότερα σε Μ.-Θ. Μαρίνο, (Η προσβολή) ό.π., σελ. 
1443-1444 και Λ. Κοτσίρη, (Προς αποπροσωποποίηση) ό.π., σελ. 
83 επ. Ως αποτέλεσμα, αναζητείται νέος ορισμός της πρωτοτυπίας 
ικανός να συμπεριλάβει και τα έργα χαμηλής στάθμης (lοw art). Για 
τον προβληματισμό αυτό στη γαλλική θεωρία βλ. σε Lucas Α. – Lucas 
H.J., (Traité) ό.π., σελ. 101 επ.

15.  Βλ. σε Γ. Κουμάντο ό.π., σελ. 135, Δ. Καλλινίκου, (Πνευματική Ιδιοκτησία) 
ό.π., σελ. 28, Μ.-Θ. Μαρίνο ό.π., σελ. 82 και Λ. Κοτσίρη, (Δίκαιο) ό.π., 
σελ. 61-62.
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β. Εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας

Σε κάθε δημοσίευση του έργου ο δημιουργός διατηρεί το ηθικό 
δικαίωμα αναγνώρισης της πατρότητας και προβολής του ονό-
ματός του πάνω σε αυτό στο μέτρο του δυνατού24. Η προσβολή 
της εξουσίας της πατρότητας (4 παρ. 1β του Ν 2121/1993 
και 6 δις παρ. 1 της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισίων) 
συντελείται και αρνητικά με την αμφισβήτηση της ιδιότητας του 
δημιουργού25, ήτοι με πράξη ή παράλειψη που οδηγεί στη μη 
αναγραφή του ονόματός του επί του έργου, όπως ορθώς δέχεται 
η κρινόμενη απόφαση. Επισημαίνεται μάλιστα ότι ειδικά για τις 
φωτογραφίες θεσπίζεται υποχρέωση αναφοράς του ονόματος του 
δημιουργού σε κάθε δημοσίευσή τους (38 παρ. 4, εδ. α΄ του 
Ν 2121/1993), άρα και όταν πρόκειται για το διαδίκτυο ή για 
τη χρήση τους ως σήμα. 

γ. Εξουσία περιφρούρησης της ακεραιότητας

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της κρινόμενης απόφασης για 
το περιεχόμενο της εξουσίας περιφρούρησης της ακεραιότητας 
του έργου (4 παρ. 1γ του Ν 2121/1993 και 6 δις παρ. 1 της 
Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισίων)26 που είχε τροποποιη-
θεί με τη μέθοδο του φωτομοντάζ. Καταρχήν κρίνεται ότι για 
να υφίσταται προσβολή της εν λόγω εξουσίας πρέπει να συ-
ντρέχουν δύο προϋποθέσεις ως προς το έργο: πρώτον να έχει 
τροποποιηθεί χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού και δεύτερον 
να έχει τεθεί σε κυκλοφορία27. Περαιτέρω, ορθώς γίνεται δε-
κτό ότι η έκταση της τροποποίησης δεν αναιρεί τον παράνομο 
χαρακτήρα της προσβολής. Αντιθέτως κρίνεται ότι η προσβολή 
υφίσταται ακόμη και όταν αφαιρεθούν τα περισσότερα από τα 
στοιχεία που απαρτίζουν το έργο αρκεί το τελικό αποτέλεσμα 
να παραπέμπει στο αρχικό έργο, ακόμη και υπό τη μορφή του 
σκίτσου. Απουσιάζει όμως οποιαδήποτε μνεία αναφορικά με 
τις συνθήκες παρουσίασης του έργου στο κοινό (4 παρ. 1δ 
του Ν 2121/1993). Η παράνομη χρήση του τροποποιημένου 
έργου για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς αποτελεί 
βλαπτική μεταβολή των συνθηκών παρουσίασής του και μειώνει 
την καλλιτεχνική του αξία28 προσβάλλοντας το ηθικό δικαίωμα 
περιφρούρησης της ακεραιότητας.

Γ)  Προσβολή του περιουσιακού δικαιώματος 
του δημιουργού

α. Εξουσία αναπαραγωγής

Η παράνομη αναπαραγωγή του έργου σε οποιοδήποτε φορέα, 
υλικό ή μη, εκτός από το ηθικό, προσβάλλει και το περιουσιακό 
δικαίωμα του δημιουργού. Με τη νέα ρύθμιση του νόμου (3 παρ. 
1α του Ν 2121/1993 και 2 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ) η εξουσία 
αναπαραγωγής αποκτά ευρύτατη έννοια έτσι ώστε να περιλαμβά-
νει και την ψηφιακή αναπαραγωγή29. Για την ύπαρξη προσβολής 
είναι αδιάφορη τόσο η έκταση της αναπαραγωγής, όσο και ο 
σκοπός που εξυπηρετεί. Ορθώς λοιπόν η κρινόμενη απόφαση 
δέχεται ότι υπήρξε προσβολή του περιουσιακού δικαιώματος 
του δημιουργού και από τους δύο τρόπους αναπαραγωγής του 
έργου, ήτοι την ψηφιακή αναπαραγωγή για χρήση στο διαδίκτυο 
(άϋλο υπόστρωμα) και την αναλογική αναπαραγωγή για χρήση 
ως σήμα (υλικό υπόστρωμα).

β. Εξουσία διανομής και παρουσίασης στο κοινό

Με την παράνομη χρήση του έργου στο διαδίκτυο για δια-
φημιστικούς σκοπούς προσβάλλεται η εξουσία παρουσίασης 
αυτού στο κοινό. Σύμφωνα με τη νέα ευρεία διατύπωση του 
νόμου (3 παρ. 1η του Ν 2121/1993 και 3 παρ. 1 της Οδηγίας 
2001/29/ΕΚ) η εξουσία αυτή περιλαμβάνει κάθε παρουσίαση 
του έργου στο κοινό που συντελείται με τρόπο διαφορετικό από 
τη διανομή των υλικών του αντιτύπων. Κατά συνέπεια στην έν-
νοια της παρουσίασης εντάσσεται και η κατ΄ αίτηση μετάδοση 
του έργου30, ήτοι η τοποθέτησή του σε ιστοσελίδα την οποία 
μπορεί να επισκέπτεται κάθε χρήστης. Ορθώς αυτό γίνεται δεκτό 
με την κρινόμενη απόφαση. Παράλληλα η θέση σε κυκλοφο-
ρία αντιτύπων του παρανόμως αναπαραχθέντος έργου μέσω 
της πώλησης των προϊόντων επί των οποίων επικολλήθηκε ως 
σήμα προσβάλλει την εξουσία διανομής ή θέσης του έργου σε 
κυκλοφορία31 (3 παρ. 1δ του Ν 2121/1993 και 4 παρ. 1 της 
Οδηγίας 2001/29/ΕΚ). 

Δ) Προσβολή του δικαιώματος στην εικόνα 

Η παράμετρος αυτή δεν θίγεται από την κρινόμενη απόφαση 
και σωστά εφόσον δεν αποτελεί αντικείμενο της αγωγής. Κάθε 
πρόσωπο δυνάμει του δικαιώματος επί της ιδίας εικόνας που 
αποτελεί έκφανση του δικαιώματος στην προσωπικότητα (57 ΑΚ) 
έχει την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει σε κάθε τρίτο τη 
λήψη της εικόνας του και την περαιτέρω χρήση αυτής32. Κατά 

24.  Για τα όρια της επιφύλαξης αυτής βλ. σε Γ. Κουμάντο ό.π., σελ. 259-260 
και Δ. Καλλινίκου, (Πνευματική Ιδιοκτησία) ό.π., σελ. 89-90.

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

26.  Εξουσία με περιεχόμενο ευρύτερο από εκείνο της Διεθνούς Σύμβασης 
Βέρνης-Παρισίων, εφόσον απαγορεύει απολύτως κάθε μεταβολή του 
έργου, έστω και επωφελή. Βλ. σε Γ. Κουμάντο ό.π., 262, Δ. Καλλινίκου, 
(Πνευματική Ιδιοκτησία) ό.π., σελ. 91 και Μ.-Θ. Μαρίνο, (Πνευματική 
Ιδιοκτησία) ό.π., σελ. 190 επ.

27.  Όταν πρόκειται για έργο πολλαπλής ενσωμάτωσης για την ύπαρξη 
προσβολής της εξουσίας περιφρούρησης του έργου απαιτείται όχι 
μόνο τροποποίηση αυτού χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού, αλλά 
και διάθεσή του στο κοινό. Βλ. σε Γ. Κουμάντο ό.π., σελ. 263.

28.  Βλ. σε Γ. Κουμάντο ό.π., σελ. 266, Δ. Καλλινίκου, (Πνευματική Ιδιοκτησία) 
ό.π., σελ. 91 και Μ.-Θ. Μαρίνο, (Πνευματική Ιδιοκτησία) ό.π., σελ. 194. 
Έτσι ρητώς οι ΜΠρΑθ 7642/1977 ΕΕμπΔ 1977, σελ. 654, ΜΠρΑθ 
1293/1987 ΕΕμπΔ 1988, σελ. 143, ΕφΑθ 3403/1988 ΝοΒ 1989, 
σελ. 441, ΜΠρΑθ 1639/2001 ΔΕΕ 2001, σελ. 858.

29.  Βλ. σε Γ. Κουμάντο ό.π., σελ. 221, Δ. Καλλινίκου, (Πνευματική 
Ιδιοκτησία) ό.π., σελ. 102 επ. και 311, Μ.-Θ. Μαρίνο, (Πνευματική 
Ιδιοκτησία) ό.π., σελ. 153. Αναλυτικότερα σε Α. Δεσποτίδου, Κοινωνία 
των Πληροφοριών και Πνευματική Ιδιοκτησία, Α. Σάκκουλας – Αθήνα 
2003, σελ. 22 επ.

30.  Βλ. σε Γ. Κουμάντο ό.π., σελ. 230, Δ. Καλλινίκου, (Πνευματική Ιδιοκτησία) 
ό.π., σελ. 110 και 310, Μ.-Θ. Μαρίνο, (Πνευματική Ιδιοκτησία) ό.π., 
σελ. 169 και στον ίδιο (σελ. 151) για τη διευρυμένη έννοια της δημό-
σιας παρουσίασης του έργου.

31.  Βλ. σε Γ. Κουμάντο ό.π., σελ. 222, Δ. Καλλινίκου, (Πνευματική 
Ιδιοκτησία) ό.π., σελ. 104, Μ.-Θ. Μαρίνο, (Πνευματική Ιδιοκτησία) 
ό.π., σελ. 157.

32.  Βλ. σε Γ. Πλαγιαννάκο, Το δικαίωμα επί της ιδίας προσωπικότητας, ΕλΔ 
1966, σελ. 118 επ. και Ι. Καράκωστα, Προσωπικότητα και Τύπος, Α. 
Σάκκουλας – Αθήνα 2000, σελ. 81 επ.
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συνέπεια, η αναπαραγωγή, η δημόσια προβολή ή η εμπορία 
της εικόνας προσώπου χωρίς τη συναίνεσή του προσβάλλουν 
το ως άνω δικαίωμα33. Περαιτέρω έχει κριθεί ότι η συναίνεση 
του προσώπου για λήψη και δημοσίευση της εικόνας του με 
ορισμένο τρόπο καλύπτει μόνο το σκοπό για τον οποίο δόθηκε34. 
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας 
προσβάλλεται ακόμη και όταν το πρόσωπο απεικονίζεται σε 
σκίτσο, αρκεί να είναι επαρκώς αναγνωρίσιμο από το οικείο σε 
αυτό περιβάλλον35. 

Χάρις Σ. Τσίγκου, 
Δικηγόρος, DEA Paris II

Γ. Διοικητική εποπτεία

ΣτΕ ΕΑ 80/2005*

Πρόεδρος: Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

Εισηγητής: Χ. Ράμμος, Σύμβουλος ΣτΕ
Δικηγόροι:  Κ. Γιαννακόπουλος, Γ. Δελλής, Ι. Κούτρας, 

Β. Πανταζή, Πάρεδρος ΝΣΚ

Η προθεσμία έκδοσης του πιστοποιητικού «διαφάνειας» είναι 
ενδεικτική, ενόψει της πρόδηλης βούλησης του συντακτικού 
νομοθέτη (άρθρο 14 παρ. 9 Σ) να αποτραπεί η περιγραφή 
της διάταξης. Η διατύπωση κρίσης μελών του ΕΣΡ περί συ-
νταγματικότητας του νόμου 3021/2002 δεν συνιστά μεταβο-
λή των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας αλλά εντάσσεται 
στη «σαφώς διακεκριμένη» διαδικασία έκδοσης πιστοποι-
ητικού «διαφάνειας». Δεν πιθανολογείται παραβίαση του 
κοινοτικού δικαίου ενόψει του ότι η προβαλλόμενη παραβί-
αση του άρθρου 24 της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ δεν σχετίζεται 
με τη θέσπιση του ασυμβιβάστου του άρθρου 14 παρ. 9 του 
Συντάγματος (αντιθ. μειοψ.).

Με την αίτηση αυτή ζητείται να διαταχθούν ασφαλιστικά μέ-
τρα σχετικά με την διενέργεια διαγωνισμού, για την ανάθε-
ση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου 
Θεσσαλονίκης και Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων».

1. […]

2. Επειδή, από τον Δήμο Θεσσαλονίκης αποφασίσθηκε η 
διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έρ-
γου «Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και 
Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων» προϋπολογιζομένης δαπά-
νης 46.700.000 €. Με την υπ’ αριθμ. 2434/1.7.2004 από-

φαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης 
κατακυρώθηκε το έργο στην κοινοπραξία …, στην οποία 
συμμετέχει η αιτούσα. Προκειμένου δε να συναφθεί η σχετι-
κή σύμβαση, η αναθέτουσα αρχή γνωστοποίησε, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν 3021/2002, στο Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (εφεξής ΕΣΡ) με έγγραφό της 
της 29.9.2004 (ληφθέν από το ΕΣΡ στις 30.9.2004) τα 
στοιχεία της ταυτότητας των βασικών μετόχων, των μελών 
διοικητικού συμβουλίου και διευθυνόντων συμβούλων 
της ως άνω εταιρείας (…), για να πιστοποιηθεί ότι στο 
πρόσωπό τους δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες 
του άρθρου 3 του Ν 3021/2002. Πριν τη συζήτηση επί 
της αιτήσεως για την έκδοση του επίμαχου πιστοποιητικού 
γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ ότι το μέλος του ΔΣ της εταιρείας 
(…) … παραιτήθηκε από το εν λόγω ΔΣ. Ακολούθως, κατ’ 
επίκληση των διατάξεων του άρθρου 4 του αυτού νόμου, 
εκδόθηκε, ύστερα από λήψη υπόψη του πρακτικού της υπ’ 
αριθμ. 260/26.10.2004 συνεδρίασης της Ολομελείας του 
ΕΣΡ, η υπ’ αριθμ. 14838/1.11.2004 απόφαση του ΕΣΡ, 
με την οποία η εν λόγω ανεξάρτητη αρχή αρνήθηκε, κατά 
πλειοψηφία, τη χορήγηση πιστοποιητικού μη συνδρομής 
των ως άνω ασυμβιβάστων ιδιοτήτων στο πρόσωπο βασι-
κού μετόχου, μέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού 
στελέχους της εταιρείας … Κατά της αποφάσεως αυτής η 
αιτούσα άσκησε, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 
8 του Ν 3021/2002 και 3 παρ. 2 του Ν 3021/2002, την 
από 1.11.2004 προσφυγή της, η οποία απορρίφθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 329/9.11.2004 απόφαση του ΕΣΡ. Ήδη με 
την κρινόμενη αίτησή της η αιτούσα ζητεί, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 8 του Ν 3021/2002, να 
διαταχθεί η λήψη των καταλλήλων ασφαλιστικών μέτρων 
προς προστασία των συμφερόντων της εν σχέσει με τις 2 
τελευταίες αυτές αποφάσεις του ΕΣΡ. 

3. Επειδή, στο άρθρο 14 του Συντάγματος προσετέθη με το 
Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής 
Βουλής των Ελλήνων παράγραφος 9 έχουσα ως εξής: «9. 
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και 
τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει 
να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει 
τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για 
την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφω-
νίας στην ενημέρωση. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του 
ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή 
άλλης μορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η συγκέντρωση 
περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρω-
σης της αυτής μορφής, όπως νόμος ορίζει. Η ιδιότητα 
του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του 
διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης 
είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταί-
ρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους 
επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή 

33.  Με την ΕφΘεσ 3424/1989 (Αρμ 1989, σελ. 1205) κρίθηκε ότι «η 
χρησιμοποίηση εικόνας προσώπου για διαφημιστικούς, εμπορικούς 
σκοπούς χωρίς τη συναίνεση αυτού οπωσδήποτε αποτελεί παράνομη 
προσβολή της προσωπικότητάς του αυτοτελώς, έστω και αν δεν συνιστά 
μείωση της τιμής ή υπολήψεώς του». Ομοίως ΜΠρΑθ 829/1994 ΕλΔ 
1995, σελ. 446 με σχόλιο Μ.-Θ. Μαρίνου, ΜΠρΑθ 1319/2001 ΔΕΕ 
2002, σελ. 601, ΑΠ 1010/2002 ΝοΒ 2003, σελ. 248. 

34.  Έτσι ρητώς οι ΕφΑθ 3346/1996 ΕλΔ 1998, σελ. 667 και ΠΠρΑθ 
4661/2004 ΔiΜΕΕ 4,2004, σελ. 563. 

35. Βλ. σε Ι. Καράκωστα ό.π., σελ. 285.

* Βλ. σχετικά μελέτη Χ. Συνοδινού, σελ. 34.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
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