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σκευές αυτές προορίζονται για την πραγματοποίηση αντιγρα-
φής για ιδιωτική χρήση και όχι για σκοπούς ξένους προς αυτήν. 
Εξάλλου, ο ισχυρισμός της εναγομένης ότι η ένδικη αξίωση του 
ενάγοντος πρέπει να απορριφθεί ως καταχρηστικώς ασκηθεί-
σα τυγχάνει απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος. Ειδικότερα, μό-
νη η αδράνεια του δικαιούχου του δικαιώματος να ασκήσει αυ-
τό για μακρότατο χρονικό διάστημα δεν καθιστά καταχρηστι-
κή την άσκηση αυτού, ως υπερβαίνουσα τα επιβαλλόμενα από 
την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικό και οικονο-
μικό σκοπό του δικαιώματος όρια, δίχως αναφορά σε περιστα-
τικά που αφορούν την προηγηθείσα της άσκησης του δικαιώ-
ματος συμπεριφορά του δικαιούχου αυτού, η οποία συντέλεσε 
στη δημιουργία εύλογης πεποίθησης του υπόχρεου ότι το σχε-
τικό δικαίωμα δεν θα ασκηθεί, ώστε να καθίσταται μη ανεκτή 
η μεταγενέστερη άσκησή του. 
Επιπρόσθετα, οι επαχθείς σε βάρος της εναγομένης συνέπει-
ες, που θα προκληθούν από την άσκηση του ενδίκου δικαιώ-
ματος και την εκ μέρους της καταβολή της εύλογης αμοιβής, 
καθόσον, κατά τους ισχυρισμούς της, αδυνατεί πλέον να με-
τακυλίσει το σχετικό βάρος στους τελικούς χρήστες - ιδιώτες 
των  διατιθέμενων από αυτήν συσκευών, δεν συνδέονται αιτι-
ωδώς με συμπεριφορά του ενάγοντος ή εν γένει των δικαιού-
χων της εύλογης αυτής αμοιβής, αφού η εναγομένη δεν εμπο-
δίστηκε από τους τελευταίους στο να συνυπολογίσει την παρα-
πάνω υποχρέωσή της στην κατάρτιση των τιμών της, ενσωμα-
τώνοντας το ποσό της εύλογης αμοιβής στην τελική τιμή των 
προϊόντων της, γνώριζε ότι υπέχει τη σχετική υποχρέωση λόγω 
της ιδιότητάς της, αφού και στο παρελθόν είχε κληθεί να την 
καταβάλει στους δικαιούχους αυτής, και παρ’ όλα αυτά ενήρ-
γησε με δικό της επιχειρηματικό κίνδυνο, στο βαθμό που στον 
υπολογισμό της τιμής πώλησης των συσκευών της δεν έλαβε 
υπόψη την εύλογη αμοιβή. Συνακόλουθα, εφόσον η εναγομένη 
δεν ανταπέδειξε ότι οι διατεθείσες από αυτήν σε επαγγελματί-
ες, μη φυσικά πρόσωπα συσκευές, που είναι κατάλληλες και 
πρόσφορες για αναπαραγωγή έργων ήχου και εικόνας, προδή-
λως προορίζονται για σκοπούς ξένους προς την ιδιωτική χρή-
ση, αυτή (ενν. εναγομένη) δεν απαλλάσσεται από την υποχρέ-
ωσή της καταβολής της εύλογης αμοιβής, κατ’ άρθρο 18 παρ. 
3 του Ν 2121/1993 και συνεπώς πρέπει η ένδικη αγωγή να γί-
νει δεκτή και ως ουσία βάσιμη και να υποχρεωθεί η εναγομένη 
να καταβάλει στον ενάγοντα, υπό την προαναφερθείσα ιδιότη-
τά του, το ποσό των 85.292,63 ευρώ (=2.584.625 ευρώ X 55% X 
6%), ως εύλογη αμοιβή του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν 2121/1993 
για την ιδιωτική αναπαραγωγή έργων ήχου και εικόνας, κατά 
τα έτη 2005 έως 2011, που η εναγομένη οφείλει σε οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
στους οποίους αναλογεί το 55% της εύλογης της αμοιβής, νο-
μιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφλη-
ση, απορριπτομένου του ισχυρισμού της εναγομένης ότι οφεί-
λει εύλογη αμοιβή από το έτος 2013 (ότε και οχλήθηκε εξωδί-
κως) και εφεξής και όχι για το προγενέστερο της όχλησης χρο-
νικό διάστημα, ως μη νομίμου, διότι η σχετική αξίωση γεννά-
ται και οφείλεται από της εισαγωγής του πρόσφορου για ανα-
παραγωγή εξοπλισμού ή της διάθεσής του από το εργοστάσιο, 
η δε αντίθετη εκδοχή, ότι, δηλαδή, δεν οφείλεται εύλογη αμοι-
βή, παρά μόνο από τη στιγμή που θα ζητηθεί από τον Οργανισμό 
Συλλογικής Διαχείρισης, δεν βρίσκει έρεισμα στη γραμματική 
διατύπωση του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν 2121/1993, αφού πρό-
κειται περί ενοχής, η οποία πηγάζει απευθείας από διάταξη νό-

μου (βλ. προσκομιζόμενη απόφαση ΕφΘεσ 313/2008, ΕφΑθ 
6233/2007 ΕλλΔνη 2008, 272). Περαιτέρω, το παρεπόμενο αί-
τημα κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής πρέπει να 
απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο, διότι η ενάγουσα που νίκησε δε 
θα υποστεί σημαντική ζημία από την καθυστέρηση στην εκτέ-
λεση, ενώ, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, δεν συντρέχουν 
προς τούτο εξαιρετικοί λόγοι. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέ-
πει να συμψηφισθούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων, 
λόγω της ιδιαίτερης δυσχέρειας της σύμφωνης με το κοινοτι-
κό δίκαιο ερμηνείας των κανόνων δικαίου που εφαρμόσθηκαν 
(αρ. 179 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο διατακτι-
κό κατωτέρω. [...]

[Δέχεται την αγωγή.]

Σημείωμα

Εύλογη αμοιβή για ιδιωτική αναπαραγωγή 
οπτικοακουστικού υλικού 
Η σχολιαζόμενη απόφαση εφαρμόζει με ακρίβεια 
τις βασικές αρχές της ενωσιακής νομολογίας για 
την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, όπως αυτές 
 διατυπώθηκαν το πρώτον στην Υπόθεση Padawan1.

Εν προκειμένω, η επίμαχη διαφορά σχετίζεται με την 
υποχρέωση ή μη καταβολής εύλογης αμοιβής για 
 ιδιωτική αναπαραγωγή από ανώνυμη εταιρεία με 
αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την παραγωγή συσκευ-
ών εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, κα-
θώς και υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής (mp3 
players, USB, δέκτες mpega κ.ά.) που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην εγγραφή και αναπαραγωγή 
τηλεοπτικών προγραμμάτων ή κινηματογραφικών 
έργων αναλογικής ή ψηφιακής μορφής.

(Ι)  Ο περιορισμός της ιδιωτικής αναπαραγωγής στο 
ενωσιακό και εθνικό δίκαιο

Ο περιορισμός του απόλυτου και αποκλειστικού δι-
καιώματος του δημιουργού και ορισμένων συγγε-
νικών δικαιούχων χάριν της ελευθερίας αναπαρα-
γωγής εισήχθη στο ενωσιακό δίκαιο με την Οδηγία 
2001/29/ΕΚ για την κοινωνία της πληροφορίας. Με το 
άρθρο 5 παρ. 2 στοιχείο α΄ της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ 
παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να επιτρέ-
ψουν τη φωτοτυπική αναπαραγωγή έντυπου υλικού 
σε χαρτί ή ανάλογο υλικό φορέα ανεξάρτητα από το 
είδος της χρήσης (ιδιωτική ή μη) και το σκοπό αυ-
τής (εμπορικός ή μη) υπό την προϋπόθεση καταβο-
λής «δίκαιης αποζημίωσης» στους δικαιούχους. Με το 
άρθρο 5 παρ. 2 στοιχείο β΄ τα κράτη μέλη δύνανται 
περαιτέρω να επιτρέψουν την αναπαραγωγή ηχητι-
κού ή οπτικοακουστικού υλικού με οποιοδήποτε μέ-

1.  ΔΕΕ υπόθ. C-467/2008, Padawan SL v Sociedad General de Autores 
y Editores de España (SGAE) απόφ. της 21ης Οκτωβρίου 2010, 
ECLI:EU:C:2010:620.
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σο, αναλογικό ή ψηφιακό2, εφόσον η αναπαραγω-
γή αυτή επιχειρείται από φυσικό πρόσωπο για ιδιω-
τική χρήση και για μη εμπορικούς σκοπούς υπό την 
προϋπόθεση και πάλι καταβολής «δίκαιης αποζημίω-
σης» στους δικαιούχους για το ύψος της οποίας συ-
νεκτιμάται η εφαρμογή ή όχι τεχνολογικών μέτρων 
προστασίας3 στο αναπαραχθέν έργο. 

Ο δικαιοπολιτικός λόγος θέσπισης των περιορισμών 
και εξαιρέσεων εν γένει έγκειται στην ανάγκη ελεύ-
θερης διάδοσης των ιδεών και συμμετοχής του ατό-
μου στην πολιτιστική ζωή4. Ωστόσο, ειδικά για τον 
περιορισμό της ιδιωτικής αναπαραγωγής και κατά 
την επικρατέστερη στη θεωρία μας άποψη5 ο δικαιο-
πολιτικός λόγος επιβολής του σχετίζεται με την πρα-
κτικώς διαπιστωμένη αδυναμία ελέγχου των πράξεων 
ιδιωτικής αναπαραγωγής6, εφόσον  συνήθως συντε-
λούνται εντός της νομικώς προστατευόμενης σφαί-
ρας ιδιωτικής επιρροής του ατόμου. 

Στην ελληνική έννομη τάξη ήδη πριν την Οδηγία 
2001/29/ΕΚ είχε εισαχθεί με το άρθρο 18 παρ. 1 του 
Ν 2121/19937 περιορισμός8 του απόλυτου και απο-

2.  Ερωτήματα έχει εγείρει στην ελληνική θεωρία η απόφαση του κοι-
νοτικού νομοθέτη να επεκτείνει το ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 5 
παρ. 2 β΄ και στο ψηφιακό περιβάλλον, όπου με τη βοήθεια των 
τεχνολογικών μέτρων προστασίας η αδυναμία ελέγχου των ιδιωτι-
κώς παραγόμενων αντιγράφων ενός έργου μπορεί να περιοριστεί 
σημαντικά. Βλ. Π. Κοριατοπούλου, Οι περιορισμοί και εξαιρέσεις των 
αποκλειστικών δικαιωμάτων στη νέα Οδηγία σε Μ-Θ Μαρίνο (επιμ.), 
Κοινωνία των Πληροφοριών και Πνευματική Ιδιοκτησία-Η νέα κοινο-
τική ρύθμιση, Α. Σάκκουλας, 2001, 87, Σ. Σταυρίδου, Αναπαραγωγή 
για ιδιωτική χρήση και δικαίωμα εύλογης αμοιβής σε Μ-Θ Μαρίνο 
(επιμ.), Κοινωνία των Πληροφοριών και Πνευματική Ιδιοκτησία-Η 
ελληνική ρύθμιση, Α. Σάκκουλας 2003, 123επ, Ε. Βαγενά, Οδηγία 
για την κοινωνία της πληροφορίας και τάσεις αναμόρφωσης της εύ-
λογης αμοιβής, ΔiΜΕΕ 4/2006, 500.

3.  Τέτοια πρόβλεψη περιέχει το άρθρο L 311-4 του γαλλικού νόμου 
πνευματικής ιδιοκτησίας. 

4.  Γ. Κουμάντος, Πνευματική Ιδιοκτησία, 8η έκδ., Αθήνα 2002, 274 επ., 
Δ. Καλλινίκου, Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα, 2η 
έκδ., Αθήνα 2005, 195, Λ. Κοτσίρης, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 
4η έκδ., Θεσσαλονίκη 2005, 220 επ. Σωστά η Σ. Σταυρίδου παρατη-
ρεί ότι πλέον η ανάγκη ελεύθερης διάδοσης των ιδεών τείνει να επι-
κρατήσει ως δικαιοπολιτική βάση θέσπισης και της ιδιωτικής ανα-
παραγωγής. Βλ. Σ. Σταυρίδου, ό.π., 121. 

5.  Γ. Κουμάντος, ό.π., 240-241, Δ. Καλλινίκου, Αναπαραγωγή για 
ιδιωτική χρήση και εφαρμογή του άρθρου 18 Ν 2121/1993 μετά 
την απόφαση Padawan, ΧρΙΔ 2013, 402, Μ-Θ Μαρίνος, Πνευματική 
Ιδιοκτησία, 2η έκδ., Αθήνα 2004, 207.

6.  H Π. Κοριατοπούλου ορθώς παρατηρεί ότι με την εξέλιξη των τε-
χνολογικών μέτρων προστασίας η ιδιωτική ψηφιακή αναπαραγωγή 
«θα είναι σύντομα ελέγξιμη από τους δικαιούχους» με αποτέλεσμα 
να εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα απαλλοτρί-
ωσης του απόλυτου δικαιώματος της αναπαραγωγής. Εκτενέστερα 
Π. Κοριατοπούλου, ό.π., 87 επ.

7.  Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν 3049/2002 και 
το άρθρο 46 παρ. 8 του Ν 3905/2010.

8.  Ο όρος «περιορισμός» χρησιμοποιείται στην ελληνική θεωρία εναλ-
λακτικά με τον όρο «εξαίρεση» και αντιμετωπίζονται ως έννοιες 
ταυτόσημες. Ωστόσο, ορθώς έχει υποστηριχθεί ότι ο όρος «περιορι-
σμός» ανταποκρίνεται στη χρήση που επιτρέπεται χωρίς άδεια, αλλά 
με καταβολή εύλογης αμοιβής, ενώ ο όρος «εξαίρεση» προσιδιάζει 

κλειστικού δικαιώματος9 του δημιουργού και ορισμέ-
νων συγγενικών δικαιούχων, με τον οποίο παρέχεται 
το δικαίωμα σε κάθε χρήστη ενός έργου του πνεύ-
ματος, που έχει νομίμως δημοσιευθεί10, να το ανα-
παραγάγει ο ίδιος11 χωρίς την άδεια του δημιουργού 
με κάθε πρόσφορο τεχνικό μέσο12 και με σκοπό την 
ιδιωτική χρήση του παραχθέντος αντιγράφου. Όριο 
για την άσκηση της ελευθερίας αναπαραγωγής απο-
τελούν τα κριτήρια του άρθρου 28Γ του Ν 2121/1993 
(σύστημα ελέγχου των τριών σταδίων13). Σύμφωνα 
με τα κριτήρια αυτά, η αναπαραγωγή για ιδιωτική 
χρήση εφαρμόζεται μόνο στις ειδικώς προβλεπόμε-
νες στο νόμο περιπτώσεις και δεν μπορεί να εμποδί-
ζει την κανονική εκμετάλλευση του έργου ή να βλά-
πτει τα νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού14. 

(ΙΙ)  Η έννοια της ιδιωτικής χρήσης υπό το πρίσμα 
του λειτουργικού κριτηρίου 

Η έννοια της ιδιωτικής χρήσης δεν προσδιορίζεται 
στον ελληνικό νόμο, ούτε στην Οδηγία 2001/29/ΕΕ. 

στη χρήση που επιτρέπεται χωρίς άδεια και χωρίς καταβολή σχετι-
κής αποζημίωσης. Έτσι η Δ. Καλλινίκου σε Πνευματική Ιδιοκτησία 
και Internet-Οδηγία 2001/29/ΕΚ, Ν. Σάκκουλας, 2001, 63επ. Ο Γ. 
Κουμάντος χρησιμοποιεί μόνο τον όρο «περιορισμός» και εντάσσει 
την ιδιωτική αναπαραγωγή στους εκ του νόμου προβλεπόμενους 
περιορισμούς στην έκταση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησί-
ας. Βλ. Γ. Κουμάντος, ό.π., 289επ. 

9.  Η θέσπιση της εύλογης αμοιβής μετατρέπει την εμπράγματη φύση του 
απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώματος του δημιουργού σε ενοχι-
κή αξίωση. Βλ. Γ. Κουμάντος, ό.π., 241, Μ.-Θ. Μαρίνος, Πνευματική 
Ιδιοκτησία, ό.π., 207, Σ. Σταυρίδου, Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρή-
ση και δικαίωμα εύλογης αμοιβής, ό.π., 127, A. Γεωργιάδης, Η εύ-
λογη αμοιβή του δημιουργού και του δικαιούχου συγγενικών δικαι-
ωμάτων κατά το άρθρο 18 παρ. 3 του Ν 2121/1993 για την πνευμα-
τική ιδιοκτησία, ΧρΙΔ 2004, 386.

10.  Η ελευθερία αναπαραγωγής δεν ισχύει για έργα που δημοσιεύ-
τηκαν χωρίς την άδεια του δικαιούχου (πειρατικά αντίτυπα, υλι-
κό από παράνομους δικτυακούς τόπους κ.ά.), καθώς και για αδη-
μοσίευτα έργα. Βλ. Χ. Τσίγκου σε Π. Κοριατοπούλου/Χ. Τσίγκου, 
Πνευματική Ιδιοκτησία, Λημματογραφημένη Ερμηνεία, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2008, 270.

11.  Έτσι η Εισηγητική Έκθεση του Ν 2121/1993. Βλ. και Δ. Καλλινίκου, 
Φωτοτυπική αναπαραγωγή ολόκληρου βιβλίου από φωτοτυπικά κέ-
ντρα χωρίς άδεια των δικαιούχων, ΧρΙΔ 2005, 291, της ιδίας Σχόλιο 
σε ΕφΑθ 4505/2014, ΧρΙΔ 2014, 760. Αντίθετη άποψη εκφράζει ο 
Μ.-Θ. Μαρίνος, Προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας από την ανα-
παραγωγή μέσω φωτοτυπικών κέντρων, ΕΕμπΔ 2002, 464-468.

12.  Από τη συνδυασμένη ερμηνεία των παραγράφων 1 και  3 του άρ-
θρου 18 του Ν 2121/1993 συνάγεται ότι η αναπαραγωγή χωρίς τε-
χνικά μέσα (χειροποίητη αναπαραγωγή) είναι ελεύθερη σε κάθε 
περίπτωση. Βλ. Γ. Κουμάντος, ό.π., 308. 

13.  Το σύστημα ελέγχου των τριών σταδίων (three-step-test) εισάγει 
κριτήρια που ελέγχονται σωρευτικά από το δικαστή κατά την εφαρ-
μογή των περιορισμών και εξαιρέσεων. Εάν ένα από τα κριτήρια 
αυτά δεν πληρούται, ο συγκεκριμένος περιορισμός ή η εξαίρεση 
θεωρείται ότι θίγει τα δικαιώματα του δημιουργού. Εκτενέστερα 
Π. Κοριατοπούλου, ό.π., 61-63.

14.  Κατά συνέπεια, απαγορεύεται η αναπαραγωγή ενός έργου στο σύ-
νολό του ή των ουσιωδών τμημάτων αυτού, η συχνή αναπαραγω-
γή τόσο μεγάλου αριθμού αντιτύπων ώστε να πλήττεται η κανονι-
κή εκμετάλλευση του έργου, αλλά και η ανταλλαγή αρχείων μου-
σικής μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου (peer-to-peer).
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Στη θεωρία του δικαίου μας ως ιδιωτική χρήση νοεί-
ται «η χρήση που γίνεται είτε ατομικά από τον κάτοχο 
του υλικού υποστρώματος του έργου ή ενός αντιτύπου 
του είτε μέσα στον χώρο που από τον νόμο ορίζεται 
ως ιδιωτικός και που περιλαμβάνει το στενό κύκλο 
της οικογένειάς του και το άμεσο κοινωνικό του πε-
ριβάλλον»15. Γίνεται μάλιστα δεκτό ότι περιλαμβάνει 
μια παθητική και μια ενεργητική πλευρά16. Ως παθητι-
κή χρήση λογίζεται η αισθητική απόλαυση του περιε-
χομένου ορισμένου έργου ή ερμηνείας από το χρήστη, 
αλλά και ο δανεισμός του υλικού φορέα σε πρόσωπα 
του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος του 
χρήστη. Αντιθέτως, ως ενεργητική χρήση λογίζεται 
κάθε πράξη που αποτελεί τρόπο άσκησης ορισμένης 
περιουσιακής εξουσίας. Στην έννοια της ενεργητικής 
χρήσης εμπίπτει η ιδιωτική εκτέλεση ορισμένου έρ-
γου, αλλά και η αναπαραγωγή αντιτύπου για ιδιωτι-
κή χρήση (ιδιωτική αναπαραγωγή). Η ιδιωτική εκτέ-
λεση δεν υπόκειται σε περιορισμούς και είναι πάντο-
τε ελεύθερη, ενώ η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρή-
ση επιτρέπεται υπό τις προϋ ποθέσεις που προανα-
φέρθηκαν. Επιπροσθέτως, ρητώς ο νομοθέτης εξαι-
ρεί από την έννοια της ιδιωτικής χρήσης την αναπα-
ραγωγή ενός έργου από τους αποκαλούμενους «με-
γάλους χρήστες», δηλαδή από επιχειρήσεις, εταιρεί-
ες, οργανισμούς ή υπηρεσίες. Η αναπαραγωγή αυ-
τή θεωρείται δημόσια17 και οι χρήστες χρειάζεται να 
λάβουν άδεια από τον δικαιούχο καταβάλλοντας την 
αντίστοιχη αμοιβή (άρθρο 18 παρ. 1, εδ. β΄).

Η σχολιαζόμενη απόφαση συντάσσεται με την κρατού-
σα στη θεωρία άποψη επισημαίνοντας ότι η έννοια της 
ιδιωτικής χρήσης πρέπει να ερμηνεύεται με βάση το 
λειτουργικό κριτήριο του σκοπού της αναπαραγωγής. 
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο εθνικός νο-
μοθέτης δεν εξαρτά τον προσδιορισμό της χρήσης ως 
ιδιωτικής από πραγματικά κριτήρια (όπως η ιδιότη-
τα του προσώπου που προβαίνει στην αναπαραγωγή 
ή ο χώρος όπου αυτή συντελείται), αλλά από το λει-
τουργικό κριτήριο18 του σκοπού της χρήσης του πα-
ραχθέντος αντιγράφου στον στενό κύκλο της οικογέ-

15.  Γ. Κουμάντος, ό.π., 305-306. Ομοίως Λ. Κοτσίρης, Δίκαιο Πνευ μα-
τικής Ιδιοκτησίας, 4η έκδ., Θεσσαλονίκη 2005, 221 επ., Δ. Καλλι-
νίκου, Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα, 2η έκδ., 
Αθήνα 2005, 210 επ., Α. Παπαδοπούλου, Η φωτοτυπική αναπα-
ραγωγή από βιβλιοθήκες και προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησί-
ας, ΔΕΕ 4/2006, 352.

16.  Γ. Κουμάντος, ό.π., 306 επ.
17.  Δ. Καλλινίκου, Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση και εφαρμογή του 

άρθρου 18 Ν 2121/1993 μετά την απόφαση Padawan, ό.π., 403.
18.  Αναφορά στο λειτουργικό κριτήριο της ιδιωτικής αναπαραγωγής 

κάνει ο Μ.-Θ. Μαρίνος, Προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας από 
την αναπαραγωγή μέσω φωτοτυπικών κέντρων, ό.π., 465, κατα-
λήγοντας μέσω του κριτηρίου αυτού στην απόρριψη της άποψης 
περί αυτοπρόσωπης διενέργειας της ιδιωτικής αναπαραγωγής από 
το χρήστη. Η σχολιαζόμενη απόφαση αποδέχεται την κρατούσα 
αντίθετη άποψη, χρησιμοποιώντας όμως τη θεωρία του λειτουρ-

νειας ή το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον του χρήστη. 
Αυτή η ερμηνεία θα χρησιμοποιηθεί εύστοχα στη συ-
νέχεια ως εργαλείο σύγκλισης της εθνικής νομοθεσί-
ας με την ενωσιακή νομολογία προκειμένου να υπο-
στηριχθεί ότι η διάθεση εξοπλισμού αναπαραγωγής 
σε μη ιδιώτες χρήστες δεν αποκλείει εξ΄ορισμού την 
 ιδιωτική αναπαραγωγή, αλλά επιτρέπει την ίδρυση 
μαχητού τεκμηρίου σε βάρος του παραγωγού ή του 
εισαγωγέα του εν λόγω εξοπλισμού.  

(ΙΙΙ) Δίκαιη αποζημίωση και τεκμήριο πιθανής ζημίας 
Περαιτέρω, η σχολιαζόμενη απόφαση προβαίνει με 
ενάργεια στην αποτύπωση των σταδίων που οφεί-
λει να ακολουθεί η δικανική κρίση προκειμένου να 
διαπιστωθεί το σύννομο ή μη της υποχρέωσης κατα-
βολής εύλογης αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή 
ηχητικού ή οπτικοακουστικού υλικού. 

Με βάση τις αρχές που εισάγονται στην απόφαση 
Padawan και αναπτύσσονται σε μια σειρά μεταγενέ-
στερων αποφάσεων, γίνεται δεκτό ότι η θέσπιση του 
περιορισμού της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση 
από τα κράτη μέλη πρέπει (α) να συνδέεται με την υπο-
χρέωση καταβολής δίκαιης αποζημίωσης, (β) να επι-
φέρει μέσω της δίκαιης αποζημίωσης τη δέουσα ισορ-
ροπία μεταξύ των συμφερόντων των δικαιούχων και 
των συμφερόντων των χρηστών, η οποία συνυπολο-
γίζει τη ζημία που προξενήθηκε στον δικαιούχο από 
την ιδιωτική αναπαραγωγή του έργου του και είναι 
δυνατό να επιτευχθεί με το σύστημα μετακύλισης της 
επιβάρυνσης, (γ) να αρκείται στην προσφορότητα του 
μέσου αναπαραγωγής χωρίς να απαιτείται πράγματι 
να συντελεστεί η αναπαραγωγή και (δ) να διασφαλίζει 
την ύπαρξη αναγκαίου συνδέσμου μεταξύ της δίκαιης 
αποζημίωσης και της τεκμαιρόμενης χρήσης των πρό-
σφορων προς αναπαραγωγή τεχνικών μέσων. 

Υπό αυτό το πρίσμα, η σχολιαζόμενη απόφαση ορθώς 
αποδέχεται καταρχήν την επιβολή στον χρήστη «δί-
καιης αποζημίωσης»19 υπέρ του δικαιούχου ως επα-
νόρθωση για τη χρήση του προστατευόμενου έργου 
του. Αποδέχεται περαιτέρω ότι η άνευ αδείας παρα-
γωγή αντιγράφου από τον ιδιώτη χρήστη προξενεί 
ζημία στα συμφέροντα του δικαιούχου και αναδει-
κνύει ως κριτήριο του ύψους της «δίκαιης αποζημί-
ωσης» την «πιθανή ζημία». 

Η θεωρία του δικαίου μας φαίνεται να προκρίνει ένα 
αμάχητο τεκμήριο για την «αναμφισβήτητη ζημία»20 

γικού κριτηρίου για να θεμελιώσει τα τεκμήρια που ιδρύει ο εθνι-
κός νομοθέτης.

19.  Στην κοινοτική νομολογία χρησιμοποιείται ο όρος «δίκαιη αποζη-
μίωση» αντί του όρου «εύλογη αμοιβή» που προτάσσει ο εθνικός 
νομοθέτης. Στο Προοίμιο της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ οι ανωτέρω όροι   
χρησιμοποιούνται εναλλακτικά (βλ. αιτ. σκ. 10, 35, 36 και 38). 

20.  Γ. Κουμάντος, ό.π., 240-241.
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που προκαλείται στους δικαιούχους από την ιδιωτι-
κή αναπαραγωγή με τεχνικά μέσα και ιδίως από τη 
δυνατότητα αναπαραγωγής με τις νέες ψηφιακές με-
θόδους που αποδίδουν εξαιρετικής ποιότητας αντί-
γραφα. Αντιθέτως, η ενωσιακή νομολογία καθώς και 
η σχολιαζόμενη απόφαση αποδέχονται ότι η διάθε-
ση σε φυσικά πρόσωπα εξοπλισμού πρόσφορου για 
αναπαραγωγή έργων του πνεύματος ιδρύει ένα μα-
χητό τεκμήριο21 για την πρόκληση ζημίας στους δι-
καιούχους, παρέχοντας το δικαίωμα στον εθνικό νο-
μοθέτη να ορίσει ότι η ασήμαντη ζημία22 μπορεί να 
μην γεννά υποχρέωση αποζημίωσης. Η διαφοροποί-
ηση που επιχειρείται στην ενωσιακή νομολογία με-
ταξύ (σημαντικής) πιθανής ζημίας και ασήμαντης ζη-
μίας έχει ορθώς επικριθεί στη θεωρία μας23 και δεν 
βρίσκει έρεισμα στη ρύθμιση του άρθρου 18 του Ν 
2112/1993, εφόσον ο εθνικός νομοθέτης δεν εξαρτά 
την υποχρέωση καταβολής της εύλογης αμοιβής από 
το ύψος της ζημίας που προκλήθηκε εξαιτίας της ιδι-
ωτικής αναπαραγωγής, αλλά από την αξία των χρη-
σιμοποιούμενων τεχνικών μέσων24. 

(IV)  Παραδοχές για τη διασφάλιση της δέουσας 
ισορροπίας

Σε κάθε περίπτωση, σκοπός της επιβολής εύλογης 
αμοιβής, όπως επισημαίνει η απόφαση, είναι η απο-
κατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων 
των αντιτιθέμενων πλευρών, άλλως της «δέουσας 
ισορροπίας»25 κατά την ορολογία της ενωσιακής νο-
μολογίας. 

21.  Ο μαχητός χαρακτήρας του τεκμηρίου συνάγεται από τη συνδυ-
ασμένη ερμηνεία των αιτ. σκ. 39 και 44 της απόφασης Padawan, 
όπου αφενός σημειώνεται ότι «η ασήμαντη ζημία είναι πιθανό να μη 
γεννά υποχρέωση πληρωμής» (σκ. 39) και αφετέρου επισημαίνε-
ται ότι «η παραγωγή αντιγράφου από φυσικό πρόσωπο που ενερ-
γεί ως ιδιώτης πρέπει να θεωρηθεί ως πράξη επιζήμια για τον δη-
μιουργό του οικείου έργου» (σκ. 44). 

22.  Η Οδηγία 2001/29/ΕΚ δεν προσδιορίζει τα κριτήρια της ασήμα-
ντης ζημίας. Σύμφωνα με τη σκέψη 61 στην απόφαση C-463/2012, 
Copydan Båndkopi κατά Nokia Danmark A/S της 5ης Μαρτίου 2015, 
ECLI:EU:C:2015:144 «ο καθορισμός ενός ορίου κάτω από το οποίο 
η ζημία μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ασήμαντη», κατά την έννοια 
της αιτιολογικής σκέψης 35 της ίδιας οδηγίας, πρέπει επίσης να 
εμπίπτει στο περιθώριο εκτιμήσεως των κρατών μελών, υπό την 
αίρεση, ιδίως, ότι η εφαρμογή του ορίου αυτού είναι σύμφωνη με 
την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως».

23.  Η Σ. Σταυρίδου επισημαίνει ότι αυτή η θέση του ΔΕΕ «δεν συγκλί-
νει προς μια εναρμόνιση του συστήματος επιβολής και είσπραξης 
αμοιβής για ιδιωτική χρήση, αποδεχόμενη την διαφορετική προ-
σέγγιση από τις εθνικές έννομες τάξεις». Βλ. Σ. Σταυρίδου, Η δια-
μόρφωση της εύλογης αμοιβής χάριν ιδιωτικής αναπαραγωγής από 
την πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ, ΧρΙΔ 2015, 331.

24.  Δ. Καλλινίκου, Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση και εφαρμογή του 
άρθρου 18 Ν 2121/1993 μετά την απόφαση Padawan, ό.π., 403. 
Για μια συγκριτική παρουσίαση των συστημάτων εύλογης αμοιβής 
στα λοιπά κράτη μέλη βλ. Σ. Σταυρίδου, Αναπαραγωγή για ιδιωτι-
κή χρήση και δικαίωμα εύλογης αμοιβής, ό.π., 132-133.

25.  C-435/2012, ACI Adam BV κατά Stichting de Thuiskopie, της 10ης 
Απριλίου 2014, ECLI:EU:C:2014:254, σκέψη 33.

Κλειδί για την επίτευξη της «δέουσας ισορροπίας» 
αποτελούν μια σειρά από παραδοχές και τεκμήρια 
που εισάγονται με την ενωσιακή νομολογία και γίνο-
νται αποδεκτές από τη σχολιαζόμενη απόφαση. Κατά 
την πρώτη παραδοχή, η ισορροπία μεταξύ των συμ-
φερόντων των δικαιούχων και των συμφερόντων των 
χρηστών επιτυγχάνεται όταν με την υποχρέωση απο-
ζημίωσης για την άνευ αδείας αναπαραγωγή βαρύνε-
ται, ως άμεσος οφειλέτης, το φυσικό πρόσωπο στο 
οποίο έχει διατεθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός26. Κατά 
τη δεύτερη παραδοχή, εφόσον η Οδηγία 2001/29/ΕΕ 
καταλείπει σιωπηρώς στα κράτη μέλη τη διακριτική 
ευχέρεια να καθορίσουν ποιος πρέπει να καταβάλει 
τη δίκαιη αποζημίωση27 και δεδομένων των πρακτι-
κών δυσκολιών προσδιορισμού του συνόλου των φυ-
σικών προσώπων που προβαίνουν σε ιδιωτική ανα-
παραγωγή, ο εθνικός νομοθέτης μπορεί να προβλέπει 
επιβολή εύλογης αμοιβής (ως «τέλος ιδιωτικής αντι-
γραφής») σε βάρος των προσώπων που διαθέτουν 
στους ιδιώτες τον κατάλληλο εξοπλισμό28. Κατά την 
τρίτη παραδοχή, το σύστημα αυτό δεν διαταράσσει 
τη δέουσα ισορροπία, όταν τα πρόσωπα που προβαί-
νουν στην εισαγωγή ή την παραγωγή του εξοπλισμού 
έχουν τη δυνατότητα να μετακυλίσουν29 την οικονο-
μική επιβάρυνση της εύλογης αμοιβής στους ιδιώτες 
αγοραστές, καθιστώντας έτσι τον εκάστοτε χρήστη 
έμμεσο τελικό οφειλέτη30 της αποζημίωσης.

(V)  Τεκμήρια για τη διασφάλιση της πραγματικής 
είσπραξης της εύλογης αμοιβής

Τα κράτη μέλη μπορούν να εισαγάγουν συστήματα 
επιβολής της εύλογης αμοιβής με βάση τις ανωτέρω 
παραδοχές της ενωσιακής νομολογίας. Ωστόσο, για 
να συνάδει ορισμένο σύστημα με την αρχή διασφά-
λισης της δέουσας ισορροπίας, χρειάζεται να  παρέ-
χει στον εφαρμοστή του δικαίου τα κατάλληλα ερ-
γαλεία ώστε να μπορεί να θεμελιώσει την υποχρέ-
ωση αποζημίωσης σε σχέση αφενός με το μέσο της 
αναπαραγωγής και αφετέρου με το είδος της χρή-
σης του παραγόμενου αντιγράφου.

26.  C-467/2008, Padawan, σκέψη 45, C-463/2012 Copydan, σκέψη 
22, και C-521/2011, Amazon.com International Sales Inc. κατά 
Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-
musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH της 11ης Ιουλίου 
2013, EU:C:2013:515, σκέψη 23.

27.  C-462/2009, Stichting de Thuiskopie κατά Opus Supplies 
Deutschland GmbH της 16ης Ιουνίου 2011, ECLI:EU:C:2011:397, 
σκέψη 23.

28.  C-462/2009, Stichting, σκέψη 27. 
29.  Έτσι C-462/2009, Stichting, σκέψεις 28-29, C-457/2011, 

Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) κατά Kyocera και λοι-
πών, της 27ης Ιουνίου 2013, ECLI:EU:C:2013:426, σκέψη 76.

30.  Έτσι η ΜΠρΑθ 1940/2014 ΔΕΕ 2015, 133. Πρβλ. C-467/2008, 
Padawan, σκέψη 48.
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Προς την κατεύθυνση αυτήν, η σχολιαζόμενη απόφα-
ση αποδέχεται τα τεκμήρια της ενωσιακής νομολο-
γίας. Πρόκειται για τεκμήρια που υιοθετούνται στο 
πλαίσιο της υποχρέωσης αποτελέσματος με την οποία 
βαρύνονται τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζουν την 
«πραγματική είσπραξη της δίκαιης αποζημιώσεως»31.

i.  Το μαχητό τεκμήριο της προσφορότητας των τε-
χνικών μέσων

Σχετικά με το μέσο της αναπαραγωγής, γίνεται δε-
κτό ότι για να θεμελιωθεί η υποχρέωση καταβολής 
της εύλογης αμοιβής αρκεί το πρόσφορο του τεχνι-
κού μέσου που χρησιμοποιήθηκε (μαχητό τεκμήριο 
του μέσου). Αρκεί, δηλαδή, το τεχνικό μέσο αναπα-
ραγωγής (αναλογικό ή ψηφιακό) να είναι όντως κα-
τάλληλο και πρόσφορο για την παραγωγή ιδιωτικών 
αντιγράφων και δεν απαιτείται να αποδειχθεί η τέ-
λεση της αναπαραγωγής. Πρόσφορα τεχνικά μέσα, 
όπως σωστά επισημαίνεται από τη θεωρία, δεν θα 
πρέπει να λογίζονται όλα τα μέσα που επιτρέπουν 
την αναπαραγωγή, αλλά μόνον εκείνα που έχουν 
ως «τυπική κατά προορισμόν χρήση» την αναπαρα-
γωγή προστατευόμενων έργων32. Ωστόσο, η διάτα-
ξη του άρθρου 18 παρ. 3 φαίνεται να καταλαμβάνει 
το σύνολο των τεχνικών μέσων που κρίνονται πρό-
σφορα για αναπαραγωγή33 προβαίνοντας σε ενδει-
κτική34 απαρίθμησή τους, από την οποία εξαιρούνται 
ρητώς μόνο οι εκτυπωτές.

Η νομολογία μας παγίως αποδέχεται την αρχή του 
πρόσφορου των τεχνικών μέσων35. Έτσι, γίνεται δε-
κτό ότι η εύλογη αμοιβή επιβάλλεται στο σύνολο των 
μέσων και των συσκευών που σε δεδομένη χρονι-
κή περίοδο κρίνονται από το νομοθέτη κατάλληλα 
για ιδιωτική αναπαραγωγή ανεξαρτήτως της εν τοις 
πράγμασι παραγωγής ιδιωτικών αντιγράφων. 

ii.  Τα τεκμήρια ύπαρξης αναγκαίου συνδέσμου με-
ταξύ χρήσης και εύλογης αμοιβής 

Σχετικά με το αποτέλεσμα της αναπαραγωγής, γίνε-
ται δεκτό ότι, προκειμένου η επιβολή εύλογης αμοι-
βής να ανταποκρίνεται στην αρχή της δέουσας ισορ-

31.  C-462/2009, Stichting, σκέψεις 33-34, C-435/2012, ACI Adam BV, 
σκέψη 44.

32.  Έτσι η Σ. Σταυρίδου, Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση και δικαί-
ωμα εύλογης αμοιβής, ό.π., 127.

33.  Σ. Σταυρίδου, Η διαμόρφωση της εύλογης αμοιβής χάριν ιδιωτικής 
αναπαραγωγής από την πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ, ό.π., 333.

34.  Έτσι η Δ. Καλλινίκου, Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση και εφαρ-
μογή του άρθρου 18 Ν 2121/1993 μετά την απόφαση Padawan, ό.π., 
403, της ιδίας, Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση και νέες τεχνο-
λογίες-Η περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, ΔiΜΕΕ 3/2014, 322.

35.  Βλ. ΕφΑθ 6252/2004 ΔΕΕ 4/2005, 426 με σχόλιο Ν. Κυπρούλη, 
ΕφΑθ 551/2005 (ΟΠΙ), ΕφΑθ 6233/2007 ΕλλΔνη 2008, 272, 
ΕφΘεσ 1002/2008 Αρμ 2009, 204, ΕφΘεσ 954/2008 (ΟΠΙ), ΕφΑθ 
5396/2013 (ΟΠΙ), ΕφΑθ 657/2010 (ΟΠΙ), ΕφΑθ 3157/2011 (ΟΠΙ), 
ΕφΑθ 2300/2011 Αρμ 2012, 1874.

ροπίας, πρέπει να διασφαλίζεται η ύπαρξη συνδέ-
σμου μεταξύ της εύλογης αμοιβής και της χρήσης 
των πρόσφορων προς αναπαραγωγή τεχνικών μέ-
σων. Με άλλα λόγια, με την υποχρέωση καταβολής 
της εύλογης αμοιβής δεν μπορεί να βαρύνονται άπα-
ντες ανεξαρτήτως χρήσης, αλλά μόνο τα πρόσωπα 
που όντως έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν 
τον πρόσφορο εξοπλισμό ώστε να προβούν στην ιδι-
ωτική αναπαραγωγή και να προξενήσουν ζημία στο 
δημιουργό του προστα τευόμενου έργου.

Ιδρύεται έτσι ένα αμάχητο τεκμήριο αναπαραγωγής 
ιδιωτικών αντιγράφων σε βάρος των φυσικών προ-
σώπων που κατέχουν τον εν λόγω εξοπλισμό, δυνά-
μει του οποίου ο ενάγων δικαιούχος απαλλάσσεται 
από την απόδειξη της διενέργειας ιδιωτικής αναπα-
ραγωγής. Αντιστρόφως, ιδρύεται μαχητό τεκμήριο 
σε βάρος των προσώπων που διαθέτουν αυτόν τον 
εξοπλισμό στην αγορά. Δυνάμει του τεκμηρίου αυ-
τού ο εναγόμενος εισαγωγέας ή παραγωγός36 λογίζε-
ται καταρχήν υπόχρεος καταβολής της εύλογης αμοι-
βής και δύναται να απαλλαγεί μόνον εφόσον αποδεί-
ξει ότι τα επίμαχα τεχνικά μέσα αναπαραγωγής δια-
τέθηκαν σε μη ιδιώτες χρήστες και προορίζονται για 
σκοπούς προδήλως διαφορετικούς από την ιδιωτική 
αναπαραγωγή. Η απλή επίκληση της ιδιότητας του 
αγοραστή ως μεγάλου χρήστη δεν ασκεί επιρροή 
στην υποχρέωση καταβολής της εύλογης αμοιβής, 
αλλά απαιτείται να ανατραπεί η βάση του τεκμηρίου.

Ωστόσο, για να διασφαλιστεί μέσω του ανωτέρω μα-
χητού τεκμηρίου η δέουσα ισορροπία, η ενωσιακή 
νομολογία προϋποθέτει τη δυνατότητα των αρχικώς 
υπόχρεων να μετακυλίσουν37 την επιβάρυνση της εύ-
λογης αμοιβής στους τελικούς ιδιώτες χρήστες διατη-
ρώντας δικαίωμα επιστροφής της αμοιβής αυτής σε 
περίπτωση ανατροπής του τεκμηρίου38. Με τον τρό-
πο αυτόν διευκολύνεται η σύνδεση της εύλογης αμοι-
βής με την τεκμαιρόμενη ιδιωτική αναπαραγωγή και 
παρέχονται στον εφαρμοστή του δικαίου ερμηνευ-
τικά εργαλεία προκειμένου να αποκλείσει την άνευ 
 διακρίσεως39 επιβολή της εν λόγω αμοιβής.

36.  Κατά την Σ. Σταυρίδου, Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση και δι-
καίωμα εύλογης αμοιβής, 128,  με την υποχρέωση εύλογης αμοι-
βής βαρύνονται ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας των συσκευών και 
υλικών φορέων ως τα πρόσωπα που κατέχουν «κομβικό σημείο 
στην αλυσίδα διακίνησης των αγαθών μέχρι τον τελικό κατανα-
λωτή» και μπορούν να μετακυλίσουν την επιβάρυνση αυτή μέχρι 
τον τελικό καταναλωτή.

37.  C-467/2008, Padawan, σκέψη 48, C-462/2009, Stichting, σκέψεις 
27-29. Έτσι και η ΜΠρΑθ 4292/2013 ΧρΙΔ 2013, 703 με παρατηρή-
σεις Ε. Λιάσκου.

38.  C-463/2012, Copydan, σκέψεις 45-48.
39.  Βλ. υπόθεση C-467/2008, Padawan, σκέψη 53.



277Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔiΜΕΕ από το 2004 

Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας  Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Η σχολιαζόμενη απόφαση εφαρμόζει τα τεκμήρια40 
της ενωσιακής νομολογίας και αποφαίνεται ότι το 
σύστημα που καθιερώνεται στο εθνικό δίκαιο με τη 
διάταξη του άρθρου 18 παρ. 3 συμπλέει με την αρχή 
της δέουσας ισορροπίας και υφίσταται ο αναγκαίος 
σύνδεσμος μεταξύ της επιβολής της εύλογης αμοιβής 
για ιδιωτική αναπαραγωγή και της επιγενόμενης ζη-
μίας, εφόσον βαρύνονται καταρχήν με την καταβολή 
της εύλογης αμοιβής οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί 
όλων των πρόσφορων προς ιδιωτική αναπαραγωγή 
τεχνικών μέσων, αλλά τα πρόσωπα αυτά δύνανται να 
μετακυλίσουν την επιβάρυνση στους ιδιώτες χρήστες 
συνυπολογίζοντας, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού 
κινδύνου41, το κόστος της επιβάρυνσης στην τελική 
τιμή των προϊόντων τους. Επιπροσθέτως, ακολου-
θώντας προηγούμενη νομολογία, η απόφαση έκρι-
νε ότι το δικαίωμα επιστροφής της εύλογης αμοιβής 
σε περίπτωση ανατροπής του τεκμηρίου από τους ει-
σαγωγείς ή τους παραγωγούς του εξοπλισμού μπο-
ρεί να ασκηθεί με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου 
πλουτισμού42 (άρθρα 904 επ. ΑΚ). 

Στην προκειμένη περίπτωση η εναγόμενη εταιρεία 
δεν εισέφερε αποδείξεις για την ανατροπή του μα-
χητού τεκμηρίου ιδιωτικής αναπαραγωγής και επο-
μένως ορθώς κρίθηκε ότι οφείλεται η αναλογούσα 
εύλογη αμοιβή. Ορθώς κρίθηκε επίσης απορριπτέος 
ο ισχυρισμός της εναγόμενης για το χρόνο γέννησης 
της σχετικής αξίωσης που θεωρήθηκε ότι αποτελεί 
ενοχή εκ του νόμου43.

Με την εφαρμογή από τη σχολιαζόμενη απόφαση των 
αρχών της απόφασης Padawan και της μεταγενέστε-
ρης ενωσιακής νομολογίας διευκολύνεται η επίλυση 
επίκαιρων ζητημάτων ιδιωτικής αναπαραγωγής, ιδι-
αίτερα στην περίπτωση χρήσης συσκευών και υλικών 
φορέων ψηφιακής αντιγραφής.

Χάρις Σ. Τσίγκου
Δικηγόρος-Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ

DEA Propriété Intellectuelle

40.  Βλ. αντίστοιχη εφαρμογή του αμάχητου και μαχητού τεκμηρίου 
υπέρ των δημιουργών στην ΑΠ 2097/2013 ΧρΙΔ 2014, 544.

41.  ΕφΑθ 551/2002 ΔΕΕ 2006, 274.
42.  Έτσι αποφάνθηκε η ΑΠ 2097/2013 ΧρΙΔ 2014, 544 με επιφυλάξεις 

από την θεωρία για την αποτελεσματικότητα της θεμελίωσης του 
δικαιώματος επιστροφής στον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Βλ. Σ. 
Σταυρίδου, Η διαμόρφωση της εύλογης αμοιβής χάριν ιδιωτικής 
αναπαραγωγής από την πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ, ό.π., 336.

43.  Βλ. ομοίως ΜΠρΑθ 3860/2001 ΕΕμπΔ 2001, 790 και ΜΠρΑθ 
9646/2001 ΔΕΕ 3/2002, 275 με παρατηρήσεις Σ. Σταυρίδου, ΔΕΕ 
2002, 280. Αντίθετη η ΕφΑθ 6252/2004 ΔΕΕ 4/2005, 429 κατά την 
οποία η οποία «(η εύλογη αμοιβή) οφείλεται από τη στιγμή που θα 
ζητηθεί από τον αρμόδιο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και όχι 
από προγενέστερο χρόνο» με σχόλιο Ν. Κυπρούλη που διαφορο-
ποιείται από τη θέση του δικαστηρίου.

ΔΕΕ υπόθ. C-610/2015,
απόφ. της 14.6.2017*

Stichting Brein κατά Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

Διατάξεις: άρθρα 3, 9, 10, 23, 27 Οδηγίας 2001/29/ΕΚ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙ-
ΚΤΥΟΥ. Προδικαστική παραπομπή. Διανοητική και 
βιομηχανική ιδιοκτησία. Οδηγία 2001/29/ΕΚ. Εναρ-
μό νιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δη-
μιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων. Παρου-
σίαση στο κοινό.  Έννοια. Ανταλλαγή προστατευόμε-
νων αρχείων χωρίς άδεια του δικαιούχου.

Απόφαση

1. Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμη-
νεία, αφενός, του άρθρου 3 παρ. 1 στοιχ. β΄, και του άρ-
θρου 8 παρ. 3 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, 
για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώμα-
τος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην 
κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ 2001, L 167, σ. 10), και, 
αφετέρου, του άρθρου 11 της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΕ 2004, L 157, σ. 45, και διορ-
θωτικό ΕΕ 2004, L 195, σ. 16).

2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς με-
ταξύ, αφενός, του ιδρύματος Stichting Brein, το οποίο 
έχει ως σκοπό την προστασία των συμφερόντων των κα-
τόχων δικαιωμάτων του δημιουργού, και, αφετέρου, της 
Ziggo BV και της XS4ALL Internet BV (στο εξής: XS4ALL), οι 
οποίες είναι εταιρίες παροχής πρόσβασης στο Διαδίκτυο, 
με αντικείμενο το αίτημα του Stichting Brein να υποχρε-
ωθούν οι εταιρίες αυτές να διακόψουν την πρόσβαση στα 
ονόματα τομέων και στις διευθύνσεις IP της διαδικτυακής 
πλατφόρμας ανταλλαγής αρχείων «The Pirate Bay» (στο 
εξής: διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής αρχείων TPB).

Το νομικό πλαίσιο

3. Οι αιτιολογικές σκέψεις 9, 10, 23 και 27 της οδηγίας 
2001/29 έχουν ως εξής:

«9) Κάθε εναρμόνιση του δικαιώματος του δημιουργού 
και των συγγενικών δικαιωμάτων πρέπει να βασίζεται σε 
υψηλό επίπεδο προστασίας, διότι τα εν λόγω δικαιώματα 
είναι ουσιώδη για την πνευματική δημιουργία. Η προστα-
σία τους συμβάλλει στη διατήρηση και ανάπτυξη της δη-
μιουργικότητας προς όφελος των δημιουργών, των ερμη-

* Βλ. Μελέτη M.-Δ. Παπαδοπούλου, σελ. 218 του παρόντος τεύχους.
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