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Εισαγωγικά 

 

Σο ζήτημα της πρωτοτυπίας και το συναφές με 

αυτό ζήτημα της αντιγραφής αποτελούν τους δύ-

σκολους γρίφους της πνευματικής ιδιοκτησίας. H 

διαδικασία της δημιουργίας συχνά προϋποθέτει 

την άμεση ή έμμεση αναφορά σε δάνεια από προ-

γενέστερα έργα1 με αποτέλεσμα τη δημιουργία εί-

τε νέων πρωτότυπων έργων, είτε παράγωγων έρ-

γων.  

Επομένως, είναι δυνατό να εμφανιστούν ο-

μοιότητες μεταξύ έργων του πνεύματος που θέ-

τουν προβληματισμούς, ως προς την πρωτοτυπία 

του μεταγενέστερου έργου. Η ποιότητα και η πο-

σότητα των δανείων αποτελούν τα κριτήρια σχη-

ματισμού της δικανικής κρίσης περί δουλικής α-

πομίμησης ή θεμιτής διασκευής. Εάν δε το υπό 

κρίση έργο διεκδικεί δάφνες παρωδίας, τότε απαι-

τείται ενδελεχής επεξεργασία και εφαρμογή των 

κοινοτικών και εθνικών κανόνων από τον εφαρ-

μοστή του δικαίου. Η φύση των προς εξέταση έρ-

γων καθιστά το εγχείρημα λιγότερο ή περισσότε-

ρο περίπλοκο. Η συνθήκη αυτή παρουσιάζεται 

επαυξημένη στην περίπτωση των μουσικών έρ-

γων, τα οποία αποτελούν έργα σύνθετα, απαρτι-

ζόμενα από λεκτικά και μουσικά στοιχεία με ευ-

ρεία δυνατότητα ενσωμάτωσης τυχόν δανείων στο 

σύνολο του έργου.  

Η εικονική αναπαράσταση της δίκης των ρε-

μπετών του 19392, δίκη με μεγάλο αντίκτυπο την 

_________ 

1. «Κάθε πνευματική δημιουργία στηρίζεται στην αξιοποί-

ηση στοιχείων που προέρχονται από προηγούμενες πνευματι-

κές δημιουργίες, αυτό που ονομάζεται πνευματική κληρονομιά 

ή πνευματική παράδοση. Ακόμα και τα δημιουργήματα με την 

πιο ριζοσπαστική πρωτοτυπία περιέχουν μέσα τους, έστω σαν 

ερέθισμα της άρνησης, στοιχεία από το πνευματικό παρελθόν 

και τον πνευματικό περίκοσμο». Βλ. Γ. Κ ο υ μ ά ν τ ο ς , 

Πνευματική Ιδιοκτησία, 8η έκδ., Αθήνα 2002, 113-114.  

2. Η γράφουσα συμμετείχε στην εικονική δίκη των 

εποχή της διεξαγωγής της, που διοργανώθηκε με 

πρωτοβουλία της Νομικής χολής Αθηνών και 

του Σμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσι-

κής του ΣΕΙ Ηπείρου, έδωσε αφορμή για προβλη-

ματισμό αφενός ως προς τα ζητήματα ομοιότητας 

στα μουσικά έργα και αφετέρου ως προς τις προ-

ϋποθέσεις εφαρμογής των κριτηρίων περί παρω-

δίας, όπως έχουν διαπλαστεί από τη θεωρία του 

δικαίου μας και την πρόσφατη ενωσιακή νομολο-

γία. Η έλλειψη νομολογιακού προηγούμενου στο 

ζήτημα της παρωδίας μουσικών έργων στην ελλη-

νική έννομη τάξη, καθιστά τα ερωτήματα που α-

ναφύονται ακόμη περισσότερο ενδιαφέροντα.  

 

Α. Ιστορικό της διαφοράς στο πλαίσιο της ει-

κονικής δίκης  

 

τη συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με το 

κατηγορητήριο, ο πρώτος των  κατηγορουμένων, 

υπό την ιδιότητα του συνθέτη, αντέγραψε και πα-

ραποίησε εκ προθέσεως και άνευ αδείας τμήματα 

των πρωτότυπων ισπανικών μουσικών συνθέσεων 

«Antonio Vargas Heredia» και «Los Pinoceros», 

έργα των Ισπανών συνθετών Juan Mostazo και 

Francisco Merenciano, ενώ ο δεύτερος των  κατη-

γορουμένων υπό την ιδιότητα του στιχουργού με-

τέφρασε και παραποίησε εκ προθέσεως και άνευ 

αδείας τους πρωτότυπους στίχους του ισπανικού 

τραγουδιού με τίτλο «Antonio Vargas Heredia», 

έργο του Ισπανού στιχουργού Ramόn Perelló, 

όπως μεταδόθηκε στην κινηματογραφική ταινία 

«Carmen de la Triana» του διάσημου σκηνοθέτη 

Florian Rey.  

Οι κατηγορούμενοι δημιούργησαν από κοινού 

_________ 

ρεμπετών, που διοργανώθηκε στις 14 Απριλίου 2016 

υπό τον τίτλο «Αστικά λαϊκά τραγούδια και πνευματι-

κή ιδιοκτησία», παρουσιάζοντας και  σχολιάζοντας τις 

απόψεις της μειοψηφίας. 
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το παράγωγο σύνθετο μουσικό έργο με τίτλο «Ο 

Αντώνης ο Βαρκάρης ο ερέτης» που κυκλοφό-

ρησε στο εμπόριο ως ρεμπέτικο τραγούδι ερμη-

νευμένο από τους Μ. Βαμβακάρη και Α. Φατζη-

χρήστο. την εικονική αναπαράσταση της ιστορι-

κής δίκης αντικείμενο απόδειξης αποτέλεσε η διε-

ρεύνηση της πρωτοτυπίας του συγκεκριμένου ρε-

μπέτικου τραγουδιού ως προς το αντίστοιχο ι-

σπανικό. ύμφωνα με τους ισχυρισμούς των δη-

μιουργών του μεταγενέστερου ρεμπέτικου τρα-

γουδιού, επρόκειτο για νέο μουσικό έργο με δια-

κριτά στοιχεία πρωτοτυπίας σε σχέση με το ισπα-

νικό τραγούδι με αποτέλεσμα το έργο τους να μην 

μπορεί να νοηθεί ως διασκευή του ισπανικού 

τραγουδιού παρά μόνο ενδεχομένως ως θεμιτή 

διακωμώδηση (παρωδία) αυτού.  

 

Β. Το τραγούδι ως σύνθετο έργο και η κρίση πε-

ρί πρωτοτυπίας αυτού  

 

Σο τραγούδι ως σύνθετο έργο3 αποτελεί συνέ-

νωση δύο αυτοτελών έργων διαφορετικού είδους 

(μουσική και στίχοι) που δημιουργούνται χωρι-

στά, μπορεί να τύχουν χωριστής οικονομικής εκ-

μετάλλευσης, αλλά αποτελούν μία οργανική ενό-

τητα. τα σύνθετα έργα ο κάθε δημιουργός είναι 

αρχικός συνδικαιούχος των δικαιωμάτων επί του 

σύνθετου έργου (άρθρο 7 § 3 του ν. 2121/1993) 

και παράλληλα είναι αποκλειστικός δικαιούχος 

των δικαιωμάτων επί του τμήματος του έργου που 

εκείνος δημιούργησε4, εφόσον το τμήμα αυτό εί-

_________ 

3. Γ .  Κ ο υ μ ά ν τ ο ς , ό.π., 145 επ. και 163 επ., Δ .  

Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ , Πνευματική Ιδιοκτησία και υγγενικά 

Δικαιώματα, 2η έκδ., Αθήνα 2005, 93 επ., Λ .  Κ ο τ σ ί -

ρ η ς , Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 4η έκδ., Θεσσα-

λονίκη 2005, 93 επ., Μ.-Θ. Μ α ρ ί ν ο ς , Πνευματική Ι-

διοκτησία, 2η έκδ., Αθήνα 2004, 126 επ. Η νομολογία 

εμφανίζεται διχασμένη ως προς το νομικό χαρακτηρι-

σμό των τραγουδιών. Ορισμένες αποφάσεις εκλαμβά-

νουν το τραγούδι ως σύνθετο έργο (βλ. ενδεικτικά 

ΜΠρΑθ 2288/2015, ΔιΜΕΕ 2015. 411 με σημείωμα Ζ. 

Μ α υ ρ ο σ κ ό τ η , ΕφΑθ 6520/2008, ΔΕΕ 2009. 325), ενώ 

άλλες το θεωρούν έργο συνεργασίας (βλ. ΕφΑθ 9040/ 

2000, ΕλλΔνη 2002. 217, ΑΠ 1251/2003 ΕλλΔνη 2005. 

453, ΕφΠατ 352/2005, ΕπισκΕμπΔικ 2005. 1017).  

4. Σα έργα συνεργασίας δημιουργούνται με τη σύμ-

πραξη δύο ή περισσότερων φυσικών προσώπων και κα-

τά μία άποψη, η συνεργασία απολήγει σε έργο ενιαίας 

μορφής και είδους επί του οποίου δεν διακρίνονται οι 

ναι δεκτικό χωριστής εκμετάλλευσης και δεν υ-

πάρχει αντίθετη συμβατική ρύθμιση5. Η εκμετάλ-

λευση του σύνθετου έργου ως σύνολο, για παρά-

δειγμα η εκμετάλλευση μουσικής και στίχων ως 

ενιαίο σύνολο τραγουδιού, προϋποθέτει συμφω-

νία των μερών6. Δεδομένης της αυτοτέλειας των 

επιμέρους συμβολών, σε περίπτωση προσβολής 

του σύνθετου έργου οι δημιουργοί του κάθε τμή-

ματος προσβάλλονται αυτοτελώς7. Περαιτέρω, 

όμως, έχει κριθεί ότι η προσβολή ενός τμήματος 

του σύνθετου έργου συνιστά προσβολή και του 

σύνθετου έργου στο σύνολό του, άρα προσβολή 

των περιουσιακών και ηθικών εξουσιών και του 

_________ 

επιμέρους συμβολές κάθε δημιουργού. Έτσι Γ .  Κ ο υ -

μ ά ν τ ο ς , ό.π., 170, Μ.-Θ. Μ α ρ ί ν ο ς , ό.π., 124, Λ .  

Κ ο τ σ ί ρ η ς , ό.π., 96. ε αντίθεση με τα σύνθετα έργα, 

στα έργα συνεργασίας οι συνδημιουργοί είναι εκ του 

νόμου αρχικοί συνδικαιούχοι κατά ίσα μέρη των δι-

καιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (περιουσιακού και 

ηθικού) επί του έργου, εκτός εάν συμφωνήθηκε άλλως 

(άρθρο 7 § 1 β΄ του ν. 2121/1993).  

5. Βλ. Φ. Σ σ ί γ κ ο υ  σε Π. Κοριατοπούλου-Αγγέ-λη/ 

Φ. Σσίγκου, Πνευματική Ιδιοκτησία, Λημματογραφη-

μένη Ερμηνεία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2008, 225. 

Έτσι η ΜΠρΑθ 11923/1998 ΕΕμπΔ 1999. 153 κατά την 

οποία «σύνθετο έργο είναι εκείνο που προέρχεται από τη συ-

νένωση δύο ή περισσότερων έργων, που τίθενται υπό κοινή 

εκμετάλλευση (λ.χ. το σχολικό βιβλίο ως συνένωση κειμένου 

και απεικονίσεων). Ο δημιουργός κάθε έργου-μέρους του σύν-

θετου έργου, καίτοι δεν είναι στην πραγματικότητα συνδημι-

ουργός του σύνθετου έργου, είναι συνδικαιούχος των δικαιω-

μάτων στο νέο (και όχι ενιαίο) έργο και συγχρόνως αποκλει-

στικός αρχικός δικαιούχος των δικαιωμάτων στο δικό του έργο. 

Το εν λόγω έργο μπορεί να καταστεί ανεπίδεκτο χωριστής εκ-

μετάλλευσης με συμφωνία των μερών ή κατά τις αρχές της 

συναλλακτικής πίστης και των χρηστών ηθών χάριν της κοι-

νής εκμετάλλευσης του σύνθετου έργου. Οι σχέσεις των συν-

δικαιούχων του σύνθετου έργου διέπονται από τις διατάξεις της 

αστικής εταιρίας του ΑΚ, ή αν δεν υπάρχει μεταξύ τους συμ-

βατικός δεσμός, από τις διατάξεις της κοινωνίας του ΑΚ, που 

έχουν αναλογική εφαρμογή».  

6. Για το καθεστώς δικαιωμάτων των δημιουργών 

τμημάτων σύνθετου έργου βλ. Α .  Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ  

σε Λ. Κοτσίρη/Ε. ταματούδη, Νόμος για την Πνευμα-

τική Ιδιοκτησία, Κατ΄άρθρο ερμηνεία, άκκουλας, 2009, 

240επ.  

7. Η ΕφΠατ 352/2005 (ΕΕμπΔ 2005. 1018) με αφορ-

μή την άνευ αδείας χρήση των στίχων ορισμένου σατυ-

ρικού τραγουδιού σε διαφημιστικό μήνυμα, έκρινε ότι 

«κάθε ενάγων ως συνδημιουργός του έργου προσβάλλεται αυ-

τοτελώς από την πράξη της εναγομένης».  
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δημιουργού του δεύτερου τμήματος του σύνθετου 

έργου8.   

Σο μουσικό έργο, άλλως η μουσική σύνθεση, 

που αποτελεί το πρώτο συστατικό στοιχείο του 

τραγουδιού, γίνεται αντιληπτό ως μία σειρά ήχων 

που εμφανίζει μελωδία, αρμονία και ρυθμό. Η 

μελωδία συνιστά το ιδιαίτερο ηχητικό αποτέλε-

σμα που παρέχεται από τη διαδοχή των ήχων ε-

κείνων που αποτελούν ένα ορισμένο μουσικό θέ-

μα9, η αρμονία προκύπτει από τη συνήχηση πε-

ρισσότερων ήχων του μουσικού θέματος, ενώ ο 

ρυθμός (tempo) προκύπτει από την ταχύτητα με 

την οποία κάθε ήχος διαδέχεται τον επόμενο.  

ύμφωνα με τη θεμελιώδη στην πνευματική ι-

διοκτησία αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

ιδεών10, οι ιδέες, οι προτάσεις ή οι απόψεις στις 

οποίες βασίστηκε η δημιουργία ενός έργου του 

πνεύματος δεν τυγχάνουν προστασίας11. Προστα-

_________ 

8. Η ΑΠ 1251/2003 (ΦρΙδΔ 2004, 169) που αναίρεσε 

την ΕφΑθ 9040/2000 (ΕλλΔνη 2002. 217) έκρινε ότι η 

άνευ αδείας χρήση της μελωδίας ορισμένου τραγουδιού 

συνιστά προσβολή των δικαιωμάτων όχι μόνο του συν-

θέτη της μελωδίας, αλλά και του στιχουργού. την α-

πόφαση αυτή, ωστόσο, το τραγούδι εκλαμβάνεται ως 

έργο συνεργασίας.   

9. Δ. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ , ό.π., 35-36. 

10. Γ. Κ ο υ μ ά ν τ ο ς , ό.π., 113 επ., Δ. Κ α λ λ ι ν ί -

κ ο υ , ό.π., Λ. Κ ο τ σ ί ρ η ς , ό.π., 54ε π., Μ.-Θ. Μ α ρ ί -

ν ο ς , ό.π., 71 επ., τ ο υ  ι δ ί ο υ , TV format: προστασία 

κατά την πνευματική ιδιοκτησία και τον αθέμιτο αντα-

γωνισμό, ΔιΜΕΕ 2006. 160επ. Έτσι κατά το ΜΠρΑθ 

18539/1996 (ΕΕμπΔ 1997. 132) η υποβολή γραπτής 

πρότασης με την ανάπτυξη της ιδέας και του σχεδια-

σμού τηλεοπτικής σειράς δεν συνιστά προστατευόμενο 

οπτικοακουστικό έργο ή πρωτότυπο σενάριο, αφού δεν 

περιέχει την πλοκή και την υπόθεση του έργου, την αλ-

ληλουχία σκέψεων ή εικόνων, τη διάρθρωση και ανά-

πτυξη των διαλόγων. Βλ. επίσης ΕφΑθ 1410/1959 ΝΔικ 

1960. 134, ΠΠρΑθ 5606/1963 ΕΠΒΙ 1963. 64, ΜΠρΑθ 

2264/1996 ΕλλΔνη 1996. 1444, ΠΠρΑθ 7518/2000, ΔΕΕ 

2001. 708, ΕφΑθ 8138/2000 ΔΕΕ 2001. 62, ΠΠρΑθ 

7518/2000, ΕΕμπΔ 2001. 366. 

11. Έτσι και το άρθρο 2 WCT 1996 (WIPO Copyright 

Treaty) «copyright protection extends to expressions and not 

to ideas, procedures, methods of operation or mathematical 

concepts as such». Πρβλ. άρθρο 102 (b) USA Copyright 

Act 1976 «in no case does copyright protection for an origi-

nal work of authorship extend to any idea, procedure, 

process, system, method of operation, concept, principle, or 

discovery, regardless of the form in which it is described, ex-

plained, illustrated, or embodied in such work».  

τευόμενο στοιχείο κάθε έργου, άρα και του μου-

σικού έργου, αποτελεί η μορφή12 με την οποία ο 

συνθέτης ενέδυσε την αρχική του ιδέα προσδίδο-

ντάς της συγκεκριμένη μελωδία, αρμονία και 

ρυθμό. Επιπροσθέτως, σε εφαρμογή της αρχής της 

αξιολογικής ουδετερότητας13, όπως διατυπώνεται 

στο άρθρο 2 § 4 του ν. 2121/1993, για την προ-

στασία ενός έργου δεν λαμβάνονται υπόψη η 

καλλιτεχνική ή αισθητική του αξία, ο εμπορικός 

του προορισμός, η οικονομική του επιτυχία, ο 

σκοπός ή ο τρόπος δημιουργίας του, καθώς και ο 

τυχόν ανήθικος ή παράνομος χαρακτήρας του14, 

με αποτέλεσμα να προστατεύονται εξίσου τα μι-

κρής αξίας έργα, τα λιγότερο εμπορικά, τα έργα 

με ανήθικο περιεχόμενο ή εκείνα η δημιουργία 

των οποίων προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.  

Εφόσον μορφοποιηθεί, η μουσική σύνθεση 

προστατεύεται από την πνευματική ιδιοκτησία 

υπό την προϋπόθεση της πρωτοτυπίας. Η πρωτο-

τυπία της μουσικής σύνθεσης εδράζεται στα προ-

αναφερόμενα διακριτά στοιχεία της, δηλαδή τη 

μελωδία, την αρμονία και το ρυθμό. Ωστόσο, κα-

τά την κρατούσα στη χώρα μας θεωρία, καθορι-

στικό στοιχείο για την ύπαρξη  πρωτοτυπίας στη 

μουσική είναι πρωτίστως η μελωδία15 και δευτε-

ρευόντως η αρμονία και ο ρυθμός16. Εξετάζεται, 

_________ 

12. την ΜΠρΑθ 3163/2005 (ΔιΜΕΕ 2005. 416 με 

σχόλιο Π. Κ ο ρ ι α τ ο π ο ύ λ ο υ -Α γ γ έ λ η ) επισημαίνε-

ται ότι «κάθε έκφραση μίας ιδέας προστατεύεται με ξεχωριστό 

δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας διότι θεωρείται από το δί-

καιο ως διαφορετική δημιουργία». 

13. Σην ίδια αρχή υιοθετεί και το γαλλικό δίκαιο στο 

άρθρο L 112-1 CPI. Βλ. P o l l a u d -D u l i a n  F r ., Le 

droit d’auteur, Paris, Economica 2005, 113-114, L u c a s  

A.-L u c a s  H-J., Propriété Littéraire et Artistique, Paris, 

Litec, 1994, 80-82. 

14. Γ .  Κ ο υ μ ά ν τ ο ς , ό.π., 118επ, Δ .  Κ α λ λ ι ν ί -

κ ο υ , ό.π., 40επ., Μ . - Θ .  Μ α ρ ί ν ο ς ,  ό.π., 115επ. 

15. Γ .  Κ ο υ μ ά ν τ ο ς , ό.π., 129, Δ .  Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ , 

ό.π., 36. Βλ. ΕφΑθ 9040/2000 (ΕλλΔνη 2002. 217) κατά 

την οποία η μουσική σύνθεση, ακόμη και χωρίς κείμενο, 

θεωρείται αυτόνομο μουσικό έργο και τυγχάνει προ-

στασίας εφόσον εμφανίζει πρωτοτυπία. 

16. τη γαλλική θεωρία σε εφαρμογή της διδασκα-

λίας του H. Desbois η πρωτοτυπία της μουσικής σύνθε-

σης αναζητείται και στα τρία διακριτά της στοιχεία. Βλ. 

σε L u c a s  A . - L u c a s  H - J . ,  ό.π., 145. Ωστόσο, η γαλ-

λική νομολογία για την κατάφαση της πρωτοτυπίας και 

συνακόλουθα της απομίμησης ενός έργου από άλλο με-

ταγενέστερο, δίνει το προβάδισμα στη μελωδία και δευ-

τερευόντως στην αρμονία ή το ρυθμό ορισμένης μουσι-
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επομένως, κατά πόσον η διαδοχή των φθόγγων 

που αποτελούν το βασικό μουσικό θέμα ορισμέ-

νης σύνθεσης φέρει τη σφραγίδα της προσωπικής 

συμβολής του δημιουργού της με τρόπο που να 

προσδίδει  στο έργο στατιστική μοναδικότητα.  

Ομοίως, οι στίχοι, που αποτελούν το δεύτερο 

συστατικό στοιχείο του τραγουδιού, προστατεύο-

νται ως έργο του λόγου17 από τη στιγμή που θα 

μορφοποιηθούν υλοποιώντας την ιδέα του στι-

χουργού και υπό την προϋπόθεση της πρωτοτυ-

πίας.  

Σέλος, προστασίας μπορεί να τύχει και ο τίτλος 

ενός τραγουδιού. Ο τίτλος δεν περιλαμβάνεται18 

στην ενδεικτική απαρίθμηση του ν. 2121/1993, 

γίνεται όμως δεκτό ότι προστατεύεται από την 

πνευματική ιδιοκτησία εφόσον είναι πρωτότυ-

πος19. Πρωτοτυπία εμφανίζει ο τίτλος όταν επι-

_________ 

κής σύνθεσης. Βλ. Cour d’Appel de Paris 1ère Ch. 

25.4.1972, RIDA 3/1972, 222 και Cour d’Appel de Paris 

21.2.1996, RIDA 3/1996, 231. 

17. Ως έργα του λόγου θεωρούνται όλα τα κείμενα 

του προφορικού ή του γραπτού λόγου που εμφανίζουν 

πρωτοτυπία, όπως τα λογοτεχνικά έργα (μυθιστορήμα-

τα, διηγήματα, ποιήματα, βιογραφίες, παιδικά παρα-

μύθια), τα θεατρικά έργα, οι στίχοι τραγουδιών, οι επι-

στημονικές μελέτες, τα επιστημονικά ή δημοσιογραφικά 

άρθρα, τα χρονογραφήματα, οι γραπτές συνεντεύξεις, 

τα δοκίμια, οι κριτικές έργων, τα κινηματογραφικά και 

τηλεοπτικά σενάρια, τα διαφημιστικά έντυπα ή slogan, 

τα κείμενα των τραγουδιών, οι δικηγορικές προτάσεις, 

οι διαλέξεις, οι δημόσιες τοποθετήσεις και οι διακηρύ-

ξεις, τα θρησκευτικά κηρύγματα, οι προφορικές συνε-

ντεύξεις, οι προφορικές πανεπιστημιακές παραδόσεις, 

τα προφορικά διαφημιστικά slogan κ.ά. Βλ. Φ. Σ σ ί -

γ κ ο υ  σε Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη/Φ. Σσίγκου, ό.π., 

209επ. 

18. Αντιθέτως, στο γαλλικό δίκαιο καθιερώνεται ρη-

τά η διττή προστασία του τίτλου (άρθρο L. 112-4 Code 

de la Propriété Intellectuelle, Loi n° 92-597 du 1er juillet 

1992) καταρχήν με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιο-

κτησίας, όταν είναι πρωτότυπος και επικουρικώς με τις 

διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού, όταν χρησιμο-

ποιείται για τη διάκριση ομοειδούς έργου υπό συνθήκες 

ικανές να προκαλέσουν σύγχυση. Ως τμήμα του έργου 

προστατεύεται ο πρωτότυπος τίτλος από τον ισπανικό 

νόμο του 1996/1998 (άρθρο 10 § 2). Με τον ιταλικό νό-

μο του 1941/1977 (άρθρο 100) ο τίτλος προστατεύεται 

ως αντικείμενο συγγενικού δικαιώματος.  

19. Όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την 

προστασία του τίτλου ως έργο, είναι δυνατή η προστα-

σία του με τις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού 

τυγχάνει να εξατομικεύσει το έργο στο οποίο α-

φορά προσδιορίζοντας επαρκώς το περιεχόμενό 

του κατά τρόπο διακριτό και μοναδικό. Αντιθέ-

τως, δεν θεωρείται ότι εμφανίζει πρωτοτυπία όταν 

περιέχει γενικούς χαρακτηρισμούς που αποδίδο-

νται κατά λογική αναγκαιότητα στη συγκεκριμέ-

νη κατηγορία έργων ή στο περιεχόμενο του συ-

γκεκριμένου έργου. τη θεωρία, κατά μία άποψη 

η πρωτοτυπία του τίτλου πρέπει να κρίνεται με 

επιεικέστερα κριτήρια20, ενώ σύμφωνα με άλλη 

άποψη η επιείκεια δεν δικαιολογείται21. Σα κρι-

τήρια της νομολογίας για την πρωτοτυπία του 

τίτλου δεν είναι πάντοτε σαφή και σταθερά, εφό-

σον έχουν θεωρηθεί πρωτότυποι τίτλοι που δεν 

εμφανίζουν στοιχεία ατομικότητας22. Ωστόσο, ορ-

θώς απορρίφθηκε η πρωτοτυπία τίτλων που χρη-

σιμοποιούνται κατά λογική αναγκαιότητα σε συ-

γκεκριμένη κατηγορία έργων ή αποτελούνται από 

λέξεις και εκφράσεις της καθομιλουμένης23. 

_________ 

(άρθρα 1 και 13, εδ. α΄ του ν. 146/1914). Κατά μία άπο-

ψη οι δύο μορφές προστασίας δεν μπορεί να συντρέ-

χουν (έτσι ο Γ. Κ ο υ μ ά ν τ ο ς , ό.π., 149), ενώ κατά άλλη 

άποψη είναι δυνατή η παράλληλη προστασία (έτσι η Α. 

Δ ε σ π ο τ ί δ ο υ , Η προστασία του τίτλου, ΕΕμπΔ 1995. 

719). Επιπροσθέτως, εάν ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδι-

κού έχει καταχωρηθεί ως σήμα προστατεύεται και από 

το δίκαιο των σημάτων (άρθρο 121 του ν. 4072/2012). 

20. Έτσι ο Γ. Κ ο υ μ ά ν τ ο ς , ό.π., 149. 

21. Έτσι οι Μ-Θ Μ α ρ ί ν ο ς , ό.π.,106 και Α. Δ ε -

σ π ο τ ί δ ο υ , Η προστασία του τίτλου, ό.π., 728. 

22. ύμφωνα με την ΠΠρΑθ 9052/1957 (ΝΔικ 1957. 

550) θεωρήθηκε πρωτότυπος ο τίτλος «Η ζωή ενός αν-

θρώπου» για τη βιογραφία του Βαν Γκόγκ, ενώ με την 

ΠΠρΑθ 3402/1968 (ΝοΒ 1969. 572) θεωρήθηκε πρωτό-

τυπος ο τίτλος: «Ένα κορίτσι αλλοιώτικο από τ’ άλλα» 

για ραδιοφωνική εκπομπή. 

23. Βλ. ενδεικτικά ΜΠρΑθ 13115/1973, ΝοΒ 1974. 

1207 («Εγκυκλοπαίδεια της Γυναίκας»), ΜΠρΑθ 8753/ 

1995, ΕΕμπΔ 1995. 708 («Εισαγωγή στα Λειτουργικά 

υστήματα»), ΠλΑθ 1047/1994, ΠοινΦρ 1994. 1294) 

(«Τψηλαί Σάσεις»), ΜΠρΑθ 15500/1971, ΑρχΝ 1971. 

238 («Επί εσχάτη προδοσία»), ΜΠρΑθ 3982/1986, ΕΕμπΔ 

1986. 542 («Μανία») και ΠΠρΑθ 7147/2000, ΑρχΝ 

2003. 671. Πρόσφατα η ΕφΑθ 4793/2009 (ΔΕΕ 2010. 50) 

έκρινε ότι ο τίτλος «ΛΟΓΟΜΑΦΙΕ» για ορισμένη τη-

λεοπτική εκπομπή δεν εμφανίζει την απαιτούμενη πρω-

τοτυπία, εφόσον «ήταν ανέκαθεν γνωστός στους Έλληνες 

και θα μπορούσε ο καθένας να τον σκεφθεί και χρησιμοποιήσει, 

ως τίτλο τηλεοπτικής εκπομπής ανάλογου περιεχομένου», ενώ 

παράλληλα «είναι λογικά αναγκαίος για την υποδήλωση του 

περιεχομένου της». 
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α) Το συγκριτικό κριτήριο της πρωτοτυπίας στο ελληνι-

κό δίκαιο 

 

Η προϋπόθεση της πρωτοτυπίας, βάσει της ο-

ποίας παρέχεται η προστασία από την πνευματι-

κή ιδιοκτησία, αναφέρεται στη διάταξη του άρ-

θρου 2 § 1 του ν. 2121/1993 και ανάγεται σε δομι-

κό στοιχείο της έννοιας του έργου, χωρίς όμως να 

προσδιορίζεται. Αποτελεί έννοια ανοικτού περιε-

χομένου24 που καθορίζεται από τη θεωρία και τη 

νομολογία σε συνάρτηση με τα δεδομένα της επο-

χής25, τη φύση του έργου26 και τη νομική παράδο-

ση της κάθε χώρας27. Ως αποτέλεσμα, τα κριτήρια 

προσδιορισμού της πρωτοτυπίας διαφέρουν ανά 

εποχή και έννομη τάξη.  

το αγγλοσαξονικό και αμερικανικό δίκαιο 

(copyright law) γίνεται χρήση ελαστικότερων και 

λιγότερο ανθρωποκεντρικών κριτηρίων, εφόσον 

σύμφωνα με τη θεωρία για τον ιδρώτα του προ-

σώπου («sweat of the brow doctrine») πρωτότυπο 

θεωρείται απλώς ένα έργο που δεν αποτελεί αντι-

γραφή άλλου προγενέστερου28.  

_________ 

24. Έτσι σε Φ .  Σ σ ί γ κ ο υ , Η πρωτοτυπία τηλεοπτι-

κού σεναρίου και το ζήτημα της ομοιότητας, χόλιο 

στην απόφαση ΕφΑθ 2932/2006, ΕφΑΔ 7/2008. 799. 

«Έννοια-πλαίσιο» (notion cadre) χαρακτηρίζει την έν-

νοια της πρωτοτυπίας ο P. Sirinelli. Βλ. S i r i n e l l i  P . ,  

Propriété littéraire et artistique et droits voisins, Mé-

mento Dalloz, Paris, 1992, 14. 

25. Σ .   υ ν ο δ ι ν ο ύ , Σο κριτήριο της πρωτοτυπίας 

στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, 

Αρμ 2001. 759 επ. 

26. Ο κοινοτικός και εθνικός νομοθέτης φαίνεται να 

διαχωρίζουν ορισμένες κατηγορίες έργων, των οποίων 

η πρωτοτυπία κρίνεται με επιεικέστερα κριτήρια, όπως 

οι φωτογραφίες (άρθρο 6 της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ 

για την εναρμόνιση της διάρκειας προστασίας του δι-

καιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας), οι βάσεις δεδομέ-

νων (άρθρο 3 της Οδηγίας 96/6/ΕΟΚ) και τα προ-

γράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (άρθρο 2 § 3 του 

ν. 2121/1993 και άρθρο 1 § 3 της Οδηγίας 91/250/ 

ΕΟΚ). 

27. Πλέον παρατηρείται αποδοχή της έννοιας της 

δημιουργικότητας και από τη νομολογία των αμερικα-

νικών δικαστηρίων. Εκτενέστερα βλ. σε Γ .  Κ ο υ μ ά -

ν τ ο , ό.π., 107 επ., Δ .  Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ , ό.π., 27-29, Μ . -

Θ .  Μ α ρ ί ν ο , ό.π., 76 επ., Λ .  Κ ο τ σ ί ρ η , ό.π., 58 επ.  

28. Βλ. M i l l e r  A . and D a v i s  M ., Intellectual Pro-

perty, Thomson West, 2007 (4th ed.), 299επ. Ωστόσο η 

θεωρία αυτή δέχθηκε κάμψη με την απόφαση Feist Pub-

lications v. Rural Telephone Service (1991), όπου έγινε δε-

Αντιθέτως, στις χώρες του ηπειρωτικού ευρω-

παϊκού δικαίου (droit d´auteur) ο σκληρός πυρή-

νας του κριτηρίου της πρωτοτυπίας διαμορφώθη-

κε με βάση την ανθρωποκεντρική αντίληψη της 

πνευματικής ιδιοκτησίας, που στρέφεται στην α-

ναζήτηση του αποτυπώματος της προσωπικής 

συμβολής του δημιουργού στο έργο. Αρχικώς, α-

ντανακλώντας τη διδασκαλία του γερμανικού29 

και γαλλικού δικαίου30 το κριτήριο της πρωτοτυ-

πίας συνδέθηκε με την ατομικότητα, με τη σφραγί-

δα της ιδιαίτερης προσωπικής συμβολής του δη-

μιουργού του. Η θεωρία αυτή, που εισάγει ένα 

κριτήριο υποκειμενικής φύσεως31 για την αναζή-

τηση των στοιχείων της πρωτοτυπίας ενός έργου, 

παραμένει κυρίαρχη στη γαλλική θεωρία και υ-

ποστηρίζεται από τη νομολογία, παρά την τάση 

της να εγκαταλείπει, τουλάχιστον για ορισμένες 

κατηγορίες έργων, τον όρο της «προσωπικής συμ-

βολής» έναντι του όρου της «πνευματικής εισφο-

_________ 

κτό ότι η κατάφαση περί πρωτοτυπίας ενός έργου απαι-

τεί έναν ελάχιστο βαθμό δημιουργικότητας πέραν της 

απλής παραδοχής ότι αποτελεί το προϊόν εργασίας ορι-

σμένου προσώπου: «the primary objective of copyright is 

not to reward the labor of authors, but “to promote the 

Progress of Science and useful Arts”(…) As a constitutional 

matter, copyright protects only those constituent elements of 

a work that possess more than a de minimis quantum of crea-

tivity». 

29. Σο κριτήριο της ατομικότητας προτάθηκε από 

τον Γερμανό H. Hubmann και εφαρμόστηκε  παλαιότε-

ρα από την ελληνική θεωρία και νομολογία. Βλ. Κ .  

Α σ π ρ ο γ έ ρ α κ α - Γ ρ ί β α ,  Θέματα πνευματικής ιδιο-

κτησίας και νομολογιακή έρευνα αυτών εν Ελλάδι, Α-

θήναι, 1975, 16-17 και Σ .  Ι ω ά ν ν ο υ - Κ .  Λ υ κ ι α ρ -

δ ό π ο υ λ ο , Η Πνευματική Ιδιοκτησία, Αθήναι, 1962, 

82-83. Ομοίως ΜΠρΑθ 13689/1971, ΕΕμπΔ 1971. 620, 

ΜΠρΑθ 3689/1971, ΕΕΝ 1972. 87, ΑΠ 576/1974, ΑρχΝ 

1975. 54, ΜΠρΑθ 10429/1977, ΕΕΝ 1978. 2554, ΜΠρΘ 

3412/ 1985, ΕΕμπΔ 1986. 146, ΕφΘ 3321/1998, ΕπισκΕΔ 

1999. 565 με σχόλιο Δ .  Β ε ζ α κ ί δ ο υ . 

30. Βλ. D e s b o i s  H ., Le droit d’auteur en France, 

Paris, Dalloz, 1978, 5 επ., Colombet C., Propriété litté-

raire et artistique et droits voisins, Paris, Dalloz, 1992, 

24 επ., P o l l a u d - D u l i a n  F r ., ό.π., 98επ., Σάσεις 

προβληματισμού για τη δυνατότητα εφαρμογής του 

κλασικού ανθρωποκεντρικού κριτηρίου σε όλες τις κα-

τηγορίες σύγχρονων έργων και εισαγωγή της θεωρίας 

περί μεταβλητού κριτηρίου της πρωτοτυπίας (origina-

lité à géométrie variable) βλ. σε L u c a s  A . - L u c a s  

H - J . ,  ό.π., 86 επ. 

31. Βλ. Δ .  Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ , ό.π., 28.  
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ράς»32 στο έργο ή της ιδιαίτερης «εννοιολογικής 

προσέγγισης» αυτού.  

Έτσι, εφαρμόζοντας το κριτήριο της «ιδιαίτε-

ρης προσωπικής συμβολής του δημιουργού» το 

γαλλικό Ακυρωτικό στην πολυσυζητημένη υπό-

θεση «Paradis» έκρινε ότι η τοποθέτηση της λέξης 

«Παράδεισος» (Paradis) με επιχρυσωμένα πατι-

ναρισμένα γράμματα ιδιαίτερου σχεδιασμού πά-

νω από μια ερειπωμένη πόρτα τουαλέτας ευρι-

σκόμενη στον ξεθωριασμένο τοίχο του πρώην κοι-

τώνα αλκοολικών ενός ψυχιατρικού νοσοκομείου, 

λειτουργεί ως καλλιτεχνικό έργο εγκατάστασης 

(installation) που μαρτυρά μια «ιδιαίτερη εννοιο-

λογική προσέγγιση» (approche conceptuelle) του 

θέματος εκ μέρους του δημιουργού του και επο-

μένως φέρει στοιχεία πρωτοτυπίας33.    

Ομοίως, κρίθηκαν ως πρωτότυπες οι μουσικές 

συνθέσεις του τσιγγάνου κιθαριστή Manitas de 

Plata που ενσωμάτωνε με παραλλαγές και αυτο-

σχεδιασμούς γνωστά θέματα φολκλορικών τρα-

γουδιών. Σο γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο επι-

κυρώνοντας απόφαση του Εφετείου δέχθηκε ότι 

τα φολκλορικά μουσικά θέματα αποτέλεσαν α-

πλώς πηγή έμπνευσης για τον συνθέτη που απέ-

φυγε την πλήρη αναπαραγωγή τους και τη δουλι-

κή απομίμηση. Κατά συνέπεια, οι μουσικές συν-

θέσεις του Manitas de Plata εμφάνιζαν πρωτοτυ-

πία, εφόσον έφεραν το αποτύπωμα της ιδιοσυ-

γκρασίας και του ύφους του δημιουργού τους34.  

Μεταγενέστερα, η έννοια της πρωτοτυπίας δι-

ευρύνθηκε και το αυστηρό κριτήριο της ατομικό-

τητας αντικαταστάθηκε από το κριτήριο της στατι-

στικής μοναδικότητας35 που συμπλέει με την αυξα-

νόμενη επίδραση των νέων τεχνολογιών στη με-

ταβολή της σχέσης του δημιουργού με το έργο36. 

_________ 

32. P - Y  G a u t i e r , Propriété littéraire et artistique, 

Paris PUF (2e éd.), 1996, 46-47 («l’originalité constitue 

l’apport artistique propre à l’auteur de la création»). 

33. Cour de Cassation, chambre civil, 13 novembre 

2008, D. 2009, chron. 263, note B. Edelman.  

34. Cour de Cassation, chambre civil, 1 juillet 1970, 

Bull civ. n° 228, 185.  

35. Για την έννοια του κριτηρίου αυτού, που προτά-

θηκε από τον Ελβετό M. Kummer, βλ. σε Γ. Κ ο υ μ ά -

ν τ ο , ό.π., 108 και Λ. Κ ο τ σ ί ρ η , ό.π., 45 επ.  

36. Για την τάση εμπορευματοποίησης του έργου βλ. 

αναλυτικότερα σε Μ.-Θ. Μ α ρ ί ν ο , Η προσβολή του 

δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενι-

κών δικαιωμάτων, ΕλλΔνη 1994. 1443-1444 και Λ. Κ ο -

Πρόκειται για ένα κριτήριο συγκριτικής φύσεως37, 

σύμφωνα με το οποίο πρωτότυπο θεωρείται ένα 

έργο, εφόσον κρίνεται ότι οποιοσδήποτε τρίτος, 

πέραν του δημιουργού, δεν θα ήταν σε θέση κάτω 

από τις ίδιες συνθήκες και με τους ίδιους στόχους 

να οδηγηθεί στο ίδιο ή σε παρόμοιο αποτέλεσμα38. 

Από τη θεωρία του δικαίου μας αμφισβητείται 

κατά πόσον το κριτήριο της στατιστικής μοναδι-

κότητας διαφέρει ουσιωδώς από εκείνο της ιδιαί-

τερης προσωπικής συμβολής του δημιουργού39. 

Τποστηρίζεται ότι με το κριτήριο της στατιστικής 

μοναδικότητας η έννοια της πρωτοτυπίας αποδε-

σμεύεται από την αναζήτηση της προσωπικής 

σφραγίδας του δημιουργού και κατ’ επέκταση 

από την αντίληψη ότι «μέσω του έργου μπορεί 

κανείς αναγκαστικά να εντοπίσει και τον δημι-

ουργό» προς όφελος των σύγχρονων κατηγοριών 

έργων όπου συχνά κυριαρχεί η προσπάθεια εξα-

φάνισης της προσωπικότητας του δημιουργού μέ-

σα από το έργο40.  

Για να περιφρουρηθεί, ωστόσο, η καθαρότητα 

του κριτηρίου της στατιστικής μοναδικότητας και 

να επιτευχθεί η διάκριση του πνευματικού έργου 

από τα κοινότυπα προϊόντα, μεταγενέστερα εισή-

χθη και το κριτήριο του δημιουργικού ύψους41, 

_________ 

τ σ ί ρ η , Προς αποπροσωποποίηση του έργου πνευμα-

τικής ιδιοκτησίας, ΕΕΑρμ 1985. 83επ. 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 

L u c a s  Α.-L u c a s  H.-J., (Traité), ό.π., 101 επ. 

37. Βλ. Φ. Σ σ ί γ κ ο υ , Σροποποίηση φωτογραφίας 

και αναπαραγωγή της στο διαδίκτυο, χόλιο στην α-

πόφαση ΜΠρΑθ 2122/2004, ΔιΜΕΕ 1/2005. 105.  

38. Εκτενώς σε Γ. Κουμάντο, ό.π., 108-109. Έτσι οι 

αποφάσεις ΠΠρΑθ 5235/1992, ΕΕμπΔ 1992. 675, ΑΠ 257/ 

1995, ΝοΒ 1995. 893, ΜΠρΑθ 14106/1995, ΔΕΕ 1995. 

963, EφΑθ 8138/2000, ΔΕΕ 2001. 60, EφΑθ 3252/2002, 

ΔΕΕ 2003. 293, ΠΠρΑθ 2028/2003, ΑρχΝ 2004. 21, 

ΜΠρΘ 19928/2004, ΔιΜΕΕ 4/2004. 559. 

39. Έτσι ο Γ. Κ ο υ μ ά ν τ ο ς , ό.π., 109. 

40. Έτσι ο Μ.-Θ. Μ α ρ ί ν ο ς , ό.π., 79-80. Για την τά-

ση της αποπροσωποποίησης του έργου στη σύγχρονη 

τέχνη και τη συνεπαγόμενη μετακίνηση του κριτηρίου 

της ατομικότητας από τον δημιουργό στο δημιούργημα 

βλ. Λ. Κ ο τ σ ί ρ η , (Προς αποπροσωποποίηση), ό.π., 75 

επ.  

41. Η έννοια του δημιουργικού ύψους δεν ταυτίζε-

ται με εκείνη του εφευρετικού ύψους. Βλ. σε Γ. Κ ο υ -

μ ά ν τ ο , ό.π., σ. 111-112, Δ. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ , ό.π., 27-28, 

Μ.-Θ. Μ α ρ ί ν ο , ό.π., 82 επ. 

http://blogs.u-paris10.fr/content/du%20mot%20paradis
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σύμφωνα με το οποίο ένα έργο θεωρείται πρωτό-

τυπο εφόσον διαφοροποιείται επαρκώς από τα 

απλά προϊόντα της καθημερινότητας. Έτσι, κατά 

τη θεωρία του δικαίου μας η διαπίστωση της στα-

τιστικής μοναδικότητας αποτελεί την αναγκαία, 

αλλά όχι επαρκή, προϋπόθεση για την ύπαρξη 

πρωτοτυπίας42. Απαιτείται, επιπροσθέτως, το έργο 

να παρουσιάζει ένα ελάχιστο δημιουργικό ύψος, 

που το διαχωρίζει από τα προϊόντα της καθημερι-

νότητας (σωρευτική εφαρμογή των κριτηρίων).  

την ελληνική νομολογία τα κριτήρια της στα-

τιστικής μοναδικότητας και του δημιουργικού 

ύψους εφαρμόζονται άλλοτε διαζευκτικώς43 και 

άλλοτε σωρευτικώς44 κατά τρόπο που δεν απο-

κλείει την εννοιολογική σύγχυση45. Για το σχημα-

τισμό εδραίας δικανικής πεποίθησης ορθότερη θα 

ήταν, κατά τη γνώμη μας, η σωρευτική εφαρμογή 

των δύο κριτηρίων, όπως δέχεται η κρατούσα θε-

ωρία46. Σούτο διότι για την προστασία ενός έργου 

από την πνευματική ιδιοκτησία δεν αρκεί μόνο η 

διαπίστωση ότι διαφέρει από τα προϊόντα της κα-

_________ 

42. Βλ. σε Γ. Κ ο υ μ ά ν τ ο , ό.π., σ. 108-112, Μ.-Θ. 

Μ α ρ ί ν ο , ό.π., 76-78, Λ. Κ ο τ σ ί ρ η , ό.π., 48. 

43. τις αποφάσεις που αποδέχονται τη διαζευκτική 

εφαρμογή, ως έργο νοείται το δημιούργημα, το οποίο 

παρουσιάζει «ατομική ιδιομορφία ή ένα ελάχιστο όριο 

δημιουργικού ύψους», άλλως ένα «ελάχιστο όριο δημι-

ουργικής πρωτοτυπίας». Βλ. ΜΠρΑθ 13760/1988, Ελλ 

Δνη 1989. 371, ΑΠ 257/1995, ΝοΒ 1995. 893, ΑΠ 113/ 

1989, ΝοΒ 1989. 1086, EφΑθ 8153/1999, ΔΕΕ 2000. 383, 

EφΑθ 8138/2000, ΔΕΕ 2001. 60, EφΑθ 3252/2002, ΔΕΕ 

2003. 293 και ΦρΙδΔ 2003. 465, ΠΠρΑθ 2028/2003, ΑρχΝ 

2004. 210, ΠΠρΑθ 4661/2004, ΔιΜΕΕ 4/2004. 563, Εφ 

Πειρ 281/2005, ΠειρΝ 2005, 174, ΑΠ 152/2005, ΔΕΕ 

2005. 1177, ΕφΑθ 6193/2006, ΕλλΔνη 2007. 1461. 

44. τις αποφάσεις, που αποδέχονται τη σωρευτική 

εφαρμογή, ως έργο νοείται το δημιούργημα το οποίο 

«παρουσιάζει πρωτοτυπία και ένα στοιχείο δημιουργι-

κού ύψους» ή «ατομική ιδιομορφία και δημιουργικό 

ύψος». Βλ. ΠΠρΑθ 3976/1986, ΕλλΔνη 1987. 917, 

ΜΠρΑθ 4526/1988, ΝοΒ 1988. 1469, ΕφΑθ 3403/1988, 

ΝοΒ 1989. 441, ΜΠρΘ 1571/1989, Αρμ 1990. 642, 

ΠΠρΑθ 5235/1992, ΕΕμπΔ 1992. 675, ΑΠ 20/2005, 

ΦρΙδΔ 2005. 453.  

45. Βλ. σε Δ. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ , Tα Θεμελιώδη Θέματα 

του Ν. 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και 

τα υγγενικά Δικαιώματα, Π. άκκουλας, 1994, σ. 23, 

σημ. 17 με αναφορά στις ΠΠρΑθ 3402/1968, ΝοΒ 1969. 

572 και ΒουλΕφΑθ 1989/1937, ΕΕΝ 1938. 216. 

46. Έτσι ο Γ. Κ ο υ μ ά ν τ ο ς  (ό.π., 111-112) που επι-

σημαίνει την εννοιολογική σύγχυση των δύο κριτηρίων.  

θημερινότητας, εφόσον καίτοι «νέο» μπορεί να 

στερείται οποιασδήποτε προσωπικής συμβολής. 

Δεν αρκεί, επίσης, μόνο η διαπίστωση ότι χαρα-

κτηρίζεται από στατιστική μοναδικότητα, εφόσον 

καίτοι «μοναδικό» μπορεί να μην διαφοροποιεί-

ται από τα ήδη γνωστά και αυτονόητα. Έτσι, ορ-

θότερο θα ήταν σε πρώτο επίπεδο να διαπιστώνε-

ται το δημιουργικό ύψος του έργου, που το δια-

φοροποιεί από τα προϊόντα της καθημερινότητας 

και σε δεύτερο επίπεδο να ερευνάται η στατιστική 

του μοναδικότητα, που πιστοποιεί την προσωπική 

συμβολή του δημιουργού. ε κάθε περίπτωση η 

κρίση περί της πρωτοτυπίας ή μη ενός έργου είναι 

ζήτημα πραγματικό και υποκείμενο σε απόδειξη, 

επί του οποίου αποφαίνεται το δικαστήριο της 

ουσίας47.  

 

β) Η προσωπική σφραγίδα του δημιουργού ως προϋπό-

θεση της πρωτοτυπίας στην ενωσιακή νομολογία 

 

ε κοινοτικό επίπεδο, παρά την επί μακρόν 

αποχή του ευρωπαϊκού δικαστηρίου από την ερ-

μηνεία της θεμελιώδους έννοιας της πρωτοτυπίας, 

με αφορμή την απόφαση Infopaq της 16ης Ιουλίου 

200948 διαμορφώθηκε μια τάση προσδιορισμού 

του κριτηρίου της πρωτοτυπίας με τρόπο ενιαίο 

για όλα τα κράτη μέλη στη βάση της αρχής της 

ομοιόμορφης εφαρμογής του δικαίου της Ευρω-

παϊκής Ένωσης και της αρχής της ισότητας49.   

Εν προκειμένω, η επαγγελματική οργάνωση 

των δανικών ημερησίων εφημερίδων DDF στρά-

φηκε κατά της εταιρείας Infopaq, η οποία προέ-

_________ 

47. Έτσι και οι ΑΠ 1248/2003, ΕλλΔνη 2005. 488, 

ΑΠ 20/2005, ΦρΙδΔ 2005. 453.  

48. Τπόθεση C-5/08, Infopaq International A/S v 

Danske Dagblades Forening της 19ης Ιουλίου 2009. 

49. Τπόθεση C-5/08, Infopaq International A/S v 

Danske Dagblades Forening, σκέψη 27: «Εισαγωγικά, υ-

πενθυμίζεται ότι, όπως προκύπτει από τις επιταγές τόσο της 

ομοιόμορφης εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, όσο και της 

αρχής της ισότητας, στο περιεχόμενο μιας διατάξεως του κοι-

νοτικού δικαίου, η οποία, όπως η διάταξη του άρθρου 2 της 

οδηγίας 2001/29, δεν παραπέμπει ρητώς στο δίκαιο των κρα-

τών μελών για τον προσδιορισμό της εννοίας και του περιεχο-

μένου της, πρέπει κατά κανόνα να αποδίδεται, εντός του συνό-

λου της Κοινότητας, αυτοτελής και ενιαία ερμηνεία (βλ., μετα-

ξύ άλλων, αποφάσεις της 6ης Φεβρουαρίου 2003, C-245/00, 

SENA, Συλλογή 2003, σ. I-1251, σκέψη 23, και της 7ης Δε-

κεμβρίου 2006, C-306/05, SGAE, Συλλογή 2006, σ. I-11519, 

σκέψη 31)». 
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βαινε σε σάρωση και ψηφιοποίηση άρθρων εφη-

μερίδων χωρίς την άδεια των δικαιούχων τους, με 

σκοπό να δημιουργήσει και να εμπορευτεί σύνο-

ψη των άρθρων αυτών αποτελούμενη από έντεκα 

λέξεις κλειδιά. το πλαίσιο της υπόθεσης, το ΔΕΚ 

έκρινε καταρχήν ότι ένα έργο θεωρείται πρωτό-

τυπο, όταν αποτελεί «αποτέλεσμα προσωπικής πνευ-

ματικής εργασίας του δημιουργού του» («author’s own 

intellectual creation», σκέψη 37) υπό την έννοια 

ότι ο δημιουργός καταφέρνει μέσω του έργου να 

καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα που αποτελεί πνευ-

ματική δημιουργία. τη συνέχεια εξετάζοντας την 

ουσία της υπόθεσης, το ΔΕΚ αποφάνθηκε ότι τμή-

ματα ενός έργου του λόγου, όπως ένα δημοσιο-

γραφικό κείμενο, μπορούν επίσης να εμφανίζουν 

πρωτοτυπία και να προστατεύονται από την 

πνευματική ιδιοκτησία εάν «βάσει της επιλογής, της 

διευθετήσεως και του συνδυασμού των λέξεων καθίστα-

ται δυνατό στον δημιουργό να εκφράσει το δημιουργικό 

του πνεύμα με πρωτότυπο τρόπο» επιτυγχάνοντας να 

μεταδώσει την πρωτοτυπία τού συνολικού έργου50 

(σκέψεις 45 και 47).  

Αυτή η  προσέγγιση του κριτηρίου της πρωτο-

τυπίας αφενός φέρει σαφή την επιρροή της αν-

θρωποκεντρικής αντίληψης του ηπειρωτικού δι-

καίου για την αναζήτηση της προσωπικής σφρα-

γίδας του δημιουργού και αφετέρου τονίζει τη 

βαρύνουσα σημασία της ποιοτικής διάστασης του 

κριτηρίου της πρωτοτυπίας51, εφόσον για πρώτη 

φορά επεκτείνει ρητώς την προστασία της πνευ-

ματικής ιδιοκτησίας και στα πρωτότυπα τμήματα 

ενός έργου «υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν 

ορισμένα από τα στοιχεία που αποτελούν την έκφραση 

της προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού 

του έργου αυτού» (σκέψη 39). 

ε εφαρμογή του ανωτέρω κριτηρίου περί 

πρωτοτυπίας, το ΔΕΚ στην υπόθεση Murphy έκρι-

_________ 

50. Βλ. σκέψη 45 στην Τπόθεση C-5/08, Infopaq v 

Danske Dagblades Forening  της 19ης Ιουλίου 2009: 

«Regarding the elements of such works covered by the 

protection, it should be observed that they consist of words 

which, considered in isolation, are not as such an intellectual 

creation of the author who employs them. It is only through 

the choice, sequence and combination of those words that the 

author may express his creativity in an original manner and 

achieve a result which is an intellectual creation». 

51. Βλ. Ε.  τ α μ α τ ο ύ δ η , Η Πρωτοτυπία στο Δί-

καιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, ΔιΜΕΕ 1/2016. 49 επ.   

νε, αντιθέτως, ότι η διοργάνωση αγώνων ποδο-

σφαίρου δεν αποτελεί έργο52, εφόσον ο χαρακτη-

ρισμός ενός αντικειμένου ως έργου προϋποθέτει 

ότι το εν λόγω αντικείμενο «αποτελεί προϊόν προσω-

πικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού του»53 

(σκέψεις 96 και 97). τη συνέχεια το δικαστήριο 

διευκρίνισε ότι η παραγωγή πνευματικού έργου 

προϋποθέτει ένα «περιθώριο για δημιουργική ελευθε-

ρία» το οποίο δεν υφίσταται στην περίπτωση των 

αθλητικών διοργανώσεων, εφόσον διέπονται από 

συγκεκριμένους κανόνες διεξαγωγής (σκέψη 98), 

διαχωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την έννοια της 

προσωπικής πνευματικής εργασίας από εκείνη 

του μόχθου (labour). 

Η υπόθεση Murphy προσφέρει ένα a contrario 

νομολογιακό επιχείρημα για τον εμπλουτισμό του 

κριτηρίου της πρωτοτυπίας με όλες τις απαραίτη-

τες για τη στοιχειοθέτησή του παραμέτρους. Έτσι, 

στην υπόθεση Painer το ΔΕΚ αρχικώς αποφαίνε-

ται, με βάση το a contrario επιχείρημα των αντι-

κειμένων που δεν αποτελούν έργα, ότι το κριτή-

ριο της πρωτοτυπίας συνδέεται με την αποτύπωση 

της προσωπικής συμβολής του δημιουργού στο 

έργο, η οποία έγκειται στη δυνατότητά του να 

πραγματοποιεί «ελεύθερες και δημιουργικές επι-

λογές»54 (σκέψεις 88 και 89). τη συνέχεια διαπι-

στώνει ότι κατά τη δημιουργία ενός φωτογραφι-

κού πορτραίτου, όπως του πορτραίτου που η φω-

τογράφος Eva-Maria Painer δημιούργησε για τη 

νεαρή Natasha K. πριν την απαγωγή της, «ο δημι-

ουργός μπορεί να πραγματοποιήσει τις ελεύθερες και 

δημιουργικές του επιλογές με πλείονες τρόπους και σε 

διάφορα χρονικά σημεία» (σκέψη 90) και συνεπώς τα 

φωτογραφικά πορτραίτα εμπίπτουν στην κατη-

γορία των πρωτότυπων πνευματικών δημιουργη-

μάτων.  

_________ 

52. Για τη νομική φύση των αθλητικών διοργανώ-

σεων βλ. Μ.-Θ. Μ α ρ ί ν ο ς , Ζητήματα μεταδόσεως πο-

δοσφαιρικών αγώνων μεταξύ πνευματικής ιδιοκτησίας, 

δικαίου ΜΜΕ και δικαίου κατά των περιορισμών του 

ανταγωνισμού, ΔιΜΕΕ 2011. 451 επ. και Φ. Σ σ ί γ κ ο υ , 

Σο δικαίωμα ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης των αθλητι-

κών εκδηλώσεων υπό το πρίσμα της νέας Οδηγίας 

2007/65/ΕΕ, ΔιΜΕΕ 3/2009. 328. 

53. Τποθέσεις FA Premier League v QC Leisure and 

others (C-403/08) and Karen Murphy v Media Prote-

ction Services (C-429/08) της 4ης Οκτωβρίου 2011.  

54. Τπόθεση C-145/10 Eva-Maria Painer v Standard 

VerlagsGmbH and others της 1ης Δεκεμβρίου 2011.   

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-403/08&language=en
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-403/08&language=en
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-403/08&language=en
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-403/08&language=en
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ε κοινοτικό επίπεδο διαμορφώνεται, επομέ-

νως, ένα ενιαίο κριτήριο περί πρωτοτυπίας, το 

οποίο αποκρούει τη θεωρία για τον ιδρώτα του 

προσώπου του αγγλοσαξωνικού δικαίου (signifi-

cant labour and skill)55  και ενστερνίζεται τη θεω-

ρία του ηπειρωτικού δικαίου περί της προσωπικής 

συμβολής του δημιουργού στο έργο (κριτήριο υ-

ποκειμενικής φύσεως)56.  

 

Γ. Η σχέση του παράγωγου προς το πρωτότυπο 

έργο  

 

το ελληνικό δίκαιο παράγωγα θεωρούνται τα 

έργα που προήλθαν από τη μετατροπή είτε προ-

γενέστερων πρωτότυπων έργων, είτε μη προστα-

τευόμενων εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης και 

εμφανίζουν δημιουργικό ύψος σε σχέση με το αρ-

χικό έργο57. Σο παράγωγο έργο δανείζεται ουσιώ-

δη στοιχεία από το αρχικό πρωτότυπο σχετικά με 

τη μορφή, την κεντρική ιδέα, το περιεχόμενο, τους 

χαρακτήρες ή τη δομή του, αλλά χρειάζεται να 

εμφανίζει διακριτή πρωτοτυπία ως προς τη σύν-

θεση των στοιχείων αυτών.  

Κατά τη θεωρία δεν υφίσταται παράγωγο έργο 

και δεν απαιτείται άδεια εκμετάλλευσης αυτού, 

όταν ένα προγενέστερο πρωτότυπο έργο λειτουρ-

γεί μόνο ως πηγή έμπνευσης για ένα μεταγενέστε-

ρο διαφορετικού είδους και κατηγορίας έργο58. 

Ομοίως, δεν απαιτείται άδεια όταν το αποτέλεσμα 

της μετατροπής ή της διασκευής δεν αποτελεί έργο 

κατά την έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας, 

_________ 

55. Σο ΔΕΚ επαναλαμβάνει τη θεωρία περί της προ-

σωπικής συμβολής του δημιουργού και στην Τπόθεση 

C-604/10 Football Dataco Ltd and Others v Yahoo! UK 

Ltd της 1ης Μαρτίου 2012, όπου αποφαίνεται ότι «η ση-

μαντική εργασία και η ικανότητα δημιουργίας που απαιτούνται 

για τη δημιουργία αυτής της βάσεως (δεδομένων) δεν μπορούν 

αυτές καθαυτές να δικαιολογήσουν τέτοιου είδους προστασία αν 

δεν εκφράζουν πρωτοτυπία κατά την επιλογή ή τη διευθέτηση 

των περιλαμβανόμενων σε αυτήν δεδομένων» (σκέψη 46).  

56. Για τον αντίκτυπο της απόφασης Infopaq βλ. B. 

M i c h a u x , L’originalité en droit communautaire après 

l’arrêt Infopaq [http://www.upp-auteurs.fr/DATA/ 

documents/11_T2_Benoit_MICHAUX.pdf]. 

57. Βλ. Φ. Σ σ ί γ κ ο υ  σε Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη/ 

Φ. Σσίγκου, ό.π., 366 επ.  

58. Για παράδειγμα, ένα μουσικό έργο αποτελεί πη-

γή έμπνευσης για πίνακα ζωγραφικής ή ένα λογοτεχνι-

κό έργο δίνει αφορμή για μια σειρά φωτογραφικών έρ-

γων. Βλ. Γ. Κ ο υ μ ά ν τ ο ς , ό.π., 138. 

διότι δεν παρουσιάζει πρωτοτυπία59. Σέλος, δεν 

υφίσταται προσβολή του προγενέστερου πρωτό-

τυπου έργου και επομένως δεν απαιτείται άδεια 

όταν το παράγωγο έργο βασίζεται είτε σε προγε-

νέστερο μη προστατευόμενο υλικό (πχ. έργα της 

λαϊκής παράδοσης), είτε σε πρωτότυπο έργο του 

οποίου έληξε η διάρκεια προστασίας.  

Η εξουσία μετατροπής του πρωτότυπου έργου 

ανήκει στο δημιουργό του, τόσο ως προς τα περι-

ουσιακά (άρθρο 3 § 1, στ. β΄, γ΄ του ν. 2121/1933), 

όσο και ως προς τα ηθικά δικαιώματα (άρθρο 4 § 1 

γ΄ του ν. 2121/1993) που απορρέουν από αυτό. 

Παρόλα αυτά γίνεται δεκτό ότι καθένας μπορεί 

ελεύθερα να προχωρήσει στην υλική πράξη δημι-

ουργίας παράγωγου έργου χωρίς να απαιτείται 

άδεια από τον δημιουργό ή τον δικαιούχο του 

αρχικού πρωτότυπου έργου, διότι η πράξη δημι-

ουργίας εδράζεται στη συνταγματικώς κατοχυ-

ρωμένη αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της προ-

σωπικότητας και της οικονομικής δραστηριότητας 

του ατόμου (άρθρο 5 § 1 ).  Άδεια απαιτείται για 

την παρουσίαση του παράγωγου έργου στο κοινό 

και την οικονομική εκμετάλλευση αυτού60, άλλως 

η χωρίς άδεια δημοσίευση και εκμετάλλευση του 

παράγωγου έργου προσβάλλει το περιουσιακό 

και ηθικό δικαίωμα του δημιουργού του αρχικού 

πρωτότυπου έργου61.  

τα παράγωγα έργα ανήκουν η μετάφραση62, 

η διασκευή και οι κάθε είδους προσαρμογές63. Ως 

μετάφραση νοείται η απόδοση ορισμένου κειμέ-

νου από μία γλώσσα, ιδίωμα ή διάλεκτο σε άλλη 

γλώσσα φυσική ή τεχνητή, χωρίς άλλες αλλαγές 

εκτός από εκείνες που επιβάλλονται από τη δομή 

της γλώσσας και το ύφος του μεταφραζόμενου 

κειμένου64. Η μετάφραση θεωρείται ότι ενέχει 

πρωτοτυπία όταν αναδεικνύει τις δημιουργικές 

_________ 

59. Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., 94. 

60. Έτσι ο Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., 95. 

61. Ε.  τ α μ α τ ο ύ δ η  σε Λ. Κοτσίρη/Ε. ταματού-

δη, Νόμος για την Πνευματική Ιδιοκτησία, Κατ΄άρθρο 

ερμηνεία, ό.π., 57-58.  

62. ΕφΑθ 7909/2002, ΦρΙδΔ 2003. 463, ΠΠρΑθ 1322/ 

1997, ΝοΒ 2000. 286, ΜΠρΑθ 66/1995, ΝοΒ 1996. 233. 

63. Γ. Κ ο υ μ ά ν τ ο ς , ό.π., 137 επ., Δ. Κ α λ λ ι ν ί -

κ ο υ , ό.π., 54 επ., 69 και 126, Μ.-Θ. Μ α ρ ί ν ο ς , ό.π., 94 

και 166, Λ. Κ ο τ σ ί ρ η ς , ό.π., 78 επ. 

64. Γ. Κ ο υ μ ά ν τ ο ς , ό.π., 137, Λ. Κ ο τ σ ί ρ η ς , ό.π., 

81επ., Μ.-Θ. Μ α ρ ί ν ο ς , ό.π., 96-97, Δ. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ , 

ό.π., 54-55 και 125-126.  
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ικανότητες του μεταφραστή65. Ως διασκευή νοεί-

ται κάθε μετατροπή ενός πρωτότυπου έργου νο-

μίμως δημοσιευμένου είτε στη μορφή, είτε στη δο-

μή του με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου 

έργου που χρησιμοποιεί στοιχεία από το αρχικό 

πρωτότυπο έργο. Διασκευή αποτελούν, για παρά-

δειγμα, η περίληψη έργου του λόγου ή της επι-

στήμης, η δεύτερη βελτιωμένη έκδοση έργου από 

τον ίδιο το δημιουργό ή άλλο πρόσωπο, η μετα-

φορά λογοτεχνικού έργου σε θεατρικό, οπτικοα-

κουστικό ή ραδιοφωνικό, η μετατροπή μυθιστο-

ρήματος σε κόμικ ή η επανέκδοση κινηματογρα-

φικού έργου (remake). Μορφή διασκευής λογίζε-

ται στο ελληνικό δίκαιο και η δημιουργία έργου 

παρωδίας. Για την οικονομική εκμετάλλευση της 

διασκευής απαιτείται, όπως αναφέρθηκε, άδεια 

του δημιουργού του αρχικού έργου ή των δικαιο-

δόχων του. Αντιθέτως, είναι ελεύθερη η χρήση 

στοιχείων του πρωτότυπου έργου που αποτελούν 

πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και η αναφορά σε 

οποιαδήποτε κοινή με το πρωτότυπο έργο ιδέα σε 

εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας 

των ιδεών66.   

 

Δ. Τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια εκτίμη-

σης της ομοιότητας στην πνευματική ιδιοκτησία 

 

Η ομοιότητα εμφανίζεται είτε ως δουλική απο-

μίμηση, είτε ως αθέμιτη προσαρμογή που απολή-

γει σε μερική αντιγραφή και τροποποίηση67. την 

ελληνική νομολογία η κρίση περί παράνομης με-

τατροπής πρωτότυπου έργου σε παράγωγο έργο 

_________ 

65. Βλ. Φ. Σ σ ί γ κ ο υ  σε Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη/ 

Φ. Σσίγκου, ό.π., 314 επ. ύμφωνα με την ΕφΑθ 7909/ 

2002 (ΔΕΕ 2003. 298 με παρατηρήσεις Ν. Κ υ π ρ ο ύ λ η ) 

η μετάφραση εφόσον εμφανίζει πρωτοτυπία με την έν-

νοια της στατιστικής μοναδικότητας αποτελεί παράγω-

γο έργο και παρέχει στο μεταφραστή τα περιουσιακά 

και ηθικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτή κατά 

το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

66. Βλ. Π. Κ ο ρ ι α τ ο π ο ύ λ ο υ -Α γ γ έ λ η  σε Π. Κο-

ριατοπούλου-Αγγέλη/Φ. Σσίγκου, ό.π., 265. Η ΜΠρΑθ 

3859/2001 (ΕΕμπΔ 2001. 601) έκρινε ότι η υπόθεση του 

επίδικου θεατρικού έργου, που αφορούσε στις ερωτικές 

εξωσυζυγικές σχέσεις δύο φιλικών ζευγαριών, δεν είναι 

ένας πρωτότυπος μύθος, επομένως δεν θεωρείται αντι-

κείμενο προστασίας από την πνευματική ιδιοκτησία και  

δικαιολογείται η ελεύθερη ανάληψη και αναπαραγωγή 

αυτού από τρίτο. 

67. ΑΠ 20/2005, ΦρΙδΔ 2005. 453. 

βασίζεται στην ανεύρεση των ομοιοτήτων μεταξύ 

των δύο έργων και όχι στη διαπίστωση των δια-

φορών τους. Σο ίδιο ισχύει και στη γαλλική νομο-

λογία, όπου γίνεται δεκτό ότι εάν οι ομοιότητες 

που παρατηρούνται μεταξύ δύο έργων αφορούν 

σε χαρακτηριστικά ζωτικής σημασίας για την 

πρωτοτυπία του αρχικού έργου, οι τυχόν διαφο-

ρές τους δεν επηρεάζουν την κρίση περί παράνο-

μης μετατροπής68.  

Κατά τη διαδικασία αναζήτησης των ομοιοτή-

των, ο εφαρμοστής του δικαίου καλείται να ανι-

χνεύσει τα στοιχεία της εξωτερικής ή εσωτερικής 

μορφής του αρχικού έργου που εμφανίζουν πρω-

τοτυπία και να αποφανθεί ως προς την ποσοτική 

και ποιοτική έκταση των δανείων στο μεταγενέ-

στερο έργο69. Βεβαίως, για την προστασία ορισμέ-

νου έργου δεν απαιτείται ολόκληρο να είναι πρω-

τότυπο, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει «και στοι-

χεία τα οποία δεν είναι αποτέλεσμα πρωτοτύπου 

πνευματικής δημιουργίας»70. Κατά συνέπεια, μη 

πρωτότυπα στοιχεία του αρχικού έργου αποκλεί-

ονται από τη διαδικασία της σύγκρισης. Ομοίως, 

αποκλείονται όσα στοιχεία των δύο έργων ανά-

γονται στο πεδίο των ιδεών ή των απλών πληρο-

φοριών και στοιχείων, εφόσον δεν προστατεύο-

νται από την πνευματική ιδιοκτησία, όπως προα-

ναφέρθηκε.  

Έτσι, για την κρίση περί ομοιότητας μεταξύ 

δύο έργων αναζητείται ο αριθμός των  δανείων 

(ποσοτικό κριτήριο), καθώς και η σπουδαιότητα 

αυτών (ποιοτικό κριτήριο). Σο ποιοτικό κριτήριο 

διαθέτει κατά τη θεωρία μας προβάδισμα έναντι 

του ποσοτικού κριτηρίου71 και επομένως εάν στο 

μεταγενέστερο έργο αναπαράγεται δάνειο ζωτι-

κής και βαρύνουσας σημασίας από το αρχικό 

πρωτότυπο έργο, έστω και μικρής έκτασης, τότε 

υφίσταται ομοιότητα72. Επισημαίνεται, ωστόσο, 

_________ 

68. A. K é r é v e r , Chronique de la Jurisprudence, 

RIDA 2/2001, 269-270. 

69. Έτσι ρητώς η ΜΠρΑθ 4870/1990, ΕΕμπΔ 1990. 

535. Περί της ομοιότητας βλ. σε ΑΠ 1438/2004, ΝοΒ 

2005. 331, ΑΠ 20/2005, ΦρΙδΔ 2005. 453 με παρατ. Δ. 

Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ , ΑΠ 1118/2006, ΝοΒ 2006. 1140. 

70. ΜΠρΑθ 7448/1985, ΕEμπΔ 1985. 361, ΕφΑθ 

3214/2007, ΔιΜΕΕ 4/2007. 539 με σχόλιο Φ. Σ σ ί γ κ ο υ . 

71. Μ.-Θ. Μ α ρ ί ν ο ς , (Η προσβολή), ό.π., 1454, Γ. 

Σ ζ ω ρ τ ζ ά κ η ς , Σο κριτήριο της ομοιότητας στη διεθνή 

προστασία του πνευματικού έργου, ΝοΒ 1985. 592 επ. 

72. Έτσι ρητώς η ΕφΑθ 2932/2006 (ΕφΑΔ 7/2008. 
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ότι η κρίση περί ομοιότητας βασίζεται εκ των 

πραγμάτων σε υποκειμενικά και αξιολογικά κρι-

τήρια73, εφόσον ο εφαρμοστής του δικαίου καλεί-

ται να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά και ουσια-

στικά στοιχεία του αρχικού έργου που αποτέλε-

σαν προϊόν αντιγραφής ή μετατροπής.  

Εν προκειμένω, επιχειρήθηκε η σύγκριση του 

προγενέστερου ισπανικού τραγουδιού με το με-

ταγενέστερο ρεμπέτικο τραγούδι προκειμένου να 

διαπιστωθεί εάν πρόκειται για παράγωγο έργο με 

δάνεια στοιχεία από το αρχικό ή για ένα νέο πρω-

τότυπο έργο με διακριτά τα στοιχεία της προσω-

πικής συμβολής των δημιουργών του. Λόγω της 

φύσης του τραγουδιού ως σύνθετου έργου η ανα-

ζήτηση δανείων εκτείνεται σε τρία επίπεδα, κατα-

λαμβάνοντας τη μουσική, τους στίχους και τον 

τίτλο αυτού. Κάθε στοιχείο του τραγουδιού, που 

αποτελεί σύνθετο έργο, εξετάζεται αυτοτελώς.  

 

α) Η κρίση περί ομοιότητας στη μουσική σύνθεση  

 

το χώρο της μουσικής ως διασκευές θεωρού-

νται η μεταβολή του ρυθμού ή της αρμονίας ενός 

μουσικού έργου με τη δημιουργία μιας παραλλα-

γής (variation) κατά την οποία το μουσικό έργο 

αλλάζει ύφος74, η μεταβολή της μελωδίας ή της 

αρμονίας ενός μουσικού έργου με την τεχνική της 

μίξης (remix) κατά την οποία προστίθενται ή α-

φαιρούνται στοιχεία από το αρχικό έργο, η αλλα-

γή της ενορχήστρωσης, η συμπύκνωση έργου 

προορισμένου για ορχήστρα σε κομμάτι για ένα 

_________ 

794 με σχόλιο Φ. Σ σ ί γ κ ο υ ), όπου με αφορμή τη σύ-

γκριση ενός τηλεοπτικού σεναρίου και μιας μεταγενέ-

στερης τηλεοπτικής σειράς αποφάνθηκε ότι «για τη δια-

κρίβωση της ομοιότητας μεταξύ δύο έργων, σε περιπτώσεις 

που δεν υπάρχει «δουλική αντιγραφή» αλλά «υποτιθέμενη» 

αντιγραφή στοιχείων ή μέρους, δεν θα ληφθούν υπόψη μόνο 

ποσοτικά αλλά και ποιοτικά/αξιολογικά κριτήρια ως προς το 

αναληφθέν μέρος του έργου και ως εκ τούτου περίπτωση προ-

σβολής θα συντρέχει εφόσον έχει αντιγραφεί το «χαρακτηρι-

στικό», το «νέο» κομμάτι του έργου». 

73. Μ.-Θ. Μ α ρ ί ν ο ς , (Η προσβολή), ό.π., 1454. Η 

παρατήρηση αυτή σχετίζεται με την εφαρμογή του ποι-

οτικού κριτηρίου μέσω του οποίου ερευνάται η απομί-

μηση του ουσιώδους τμήματος του ξένου έργου. Αντιθέ-

τως, μέσω του ποσοτικού κριτηρίου ερευνάται ο ακρι-

βής αριθμός των δανείων από το ξένο έργο.  

74. Για παράδειγμα ένα τραγούδι μπλουζ μετατρέ-

πεται σε αργό βαλς. Βλ. σε L u c a s  A.-L u c a s  H.-J., 

ό.π., 146 με αναφορά στη γαλλική νομολογία.  

όργανο75. Η δημιουργία παράγωγου έργου συχνά 

εγείρει ζητήματα ομοιότητας και ενδεχομένως 

δουλικής απομίμησης σε σχέση με το προγενέστε-

ρο πρωτότυπο. ε αυτήν την περίπτωση χρειάζε-

ται να ερευνηθεί η έκταση και η σημασία των δα-

νείων, ώστε να εκτιμηθεί ο βαθμός της ομοιότητας 

των συγκρινόμενων έργων. Επομένως αναζητού-

νται, όπως προαναφέρθηκε, τα ποιοτικά και πο-

σοτικά στοιχεία του πρωτότυπου έργου που εμφι-

λοχωρούν στο παράγωγο. Εάν τέτοια δάνεια 

στοιχεία δεν ανευρεθούν, τότε δεν πρόκειται για 

παράγωγο έργο, αλλά για αυτοτελές πρωτότυπο 

έργο, ο  δημιουργός του οποίου δεν υποχρεούται 

να λάβει άδεια για την κυκλοφορία και την εμπο-

ρική του εκμετάλλευση.   

Ειδικά στη μουσική σύνθεση η κρίση περί πρω-

τοτυπίας παρουσιάζει δυσχέρειες λόγω της πολυ-

πλοκότητας των στοιχείων που την απαρτίζουν. 

την ελληνική θεωρία, όπως αναφέρθηκε,  γίνεται 

δεκτό ότι η μελωδία αποτελεί το πλέον διακριτό 

στοιχείο της μουσικής σύνθεσης και ως εκ τούτου 

η σύγκριση μεταξύ δύο παρόμοιων έργων εδράζε-

ται πρωτίστως στη μελωδία και δευτερευόντως 

στην αρμονία και τον ρυθμό.   

τη συγκεκριμένη περίπτωση και κατά την 

ακροαματική διαδικασία ο μάρτυρας κατηγορίας 

υποστήριξε ότι στο ρεμπέτικο τραγούδι χρησιμο-

ποιήθηκε η βασική μουσική φράση του ισπανικού 

τραγουδιού «με χαρακτηριστική ομοιότητα». Αυ-

τή δε η φράση, όπως και ο μάρτυρας υπεράσπισης 

παραδέχτηκε, μπορεί να φέρει διακριτά στοιχεία 

ισπανικότητας, αλλά δεν αποτελεί προϊόν της λα-

ϊκής μουσικής παράδοσης της χώρας, ούτε ήταν 

δυνατό στον Έλληνα συνθέτη να τη γνωρίζει με 

βάση «γενικότερες μουσικές γνώσεις».    

Η επίμαχη μουσική φράση, που αποτελείται 

από 10 νότες, εμφανίζεται στην εισαγωγή και στο 

κύριο σώμα του ρεμπέτικου τραγουδιού επηρεά-

ζοντας τη μελωδία και το ρυθμό του. υγκεκριμέ-

να, τα δύο από τα οκτώ συνολικά μέτρα του ρε-

μπέτικου τραγουδιού βασίζονται στην επίμαχη 

μουσική φράση, η οποία ακούγεται σε πέντε επα-

ναλήψεις καταλαμβάνοντας ένα ποσοστό 30% της 

συνολικής έκτασης αυτού. Σο ρεμπέτικο τραγούδι 

δανείζεται, όπως ο μάρτυρας κατηγορίας ισχυρί-

στηκε, ένα μικρό απόσπασμα της συνολικής μου-

_________ 

75. Ι. Λ ε μ π έ σ η -Α ν δ ρ έ ο υ , Η εκμετάλλευση των 

μουσικών έργων, ΕΕμπΔ 1985. 609-610. 
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σικής φράσης του ισπανικού τραγουδιού, το ο-

ποίο όμως επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές και 

καθίσταται έτσι το βασικό μουσικό του θέμα. Κα-

τά την εκτίμησή του, επομένως, το παράγωγο ρε-

μπέτικο τραγούδι βασίζεται «πολύ στη δάνεια 

φράση» και η αλλαγή της τεχνικής, που μετατρέ-

πει την ισπανική τονικότητα στην τονικότητα του 

ρεμπέτικου, «δεν αρκεί για να καλύψει την ο-

μοιότητα της μουσικής φράσης». Έτσι, η επίμαχη 

μουσική φράση ενσωματώνεται μεν στο ρεμπέτικο 

τραγούδι με τρόπο «που την κάνει μη αναγνωρί-

σιμη», αλλά λόγω της χαρακτηριστικής της τονι-

κότητας και μελωδίας επηρεάζει τη ρεμπέτικη με-

λωδία κάνοντάς την πιο εξωτική. Εκτός από τη 

μελωδία, τα δάνεια στοιχεία επηρεάζουν και το 

ρυθμό του ρεμπέτικου τραγουδιού, εφόσον γίνε-

ται χρήση των ίδιων μέτρων (2/4 και 4/4). Εν κα-

τακλείδι, ο μάρτυρας κατηγορίας υποστήριξε ότι 

καίτοι χρησιμοποιήθηκε μικρό τμήμα του ισπανι-

κού τραγουδιού,  αυτό αποτέλεσε το βασικό μου-

σικό θέμα του ρεμπέτικου, στο οποίο «ενσωματώ-

θηκε με ευφυή τρόπο» επηρεάζοντας τη συνολική 

του μορφή.   

Η κρίση περί ομοιότητας ή μη του τμήματος 

της ισπανικής μουσικής σύνθεσης που χρησιμο-

ποιήθηκε στο ρεμπέτικο τραγούδι συναρτάται με 

την κρίση περί πρωτοτυπίας αυτού. Καίτοι το ι-

σπανικό τραγούδι φέρει έντονα τα στοιχεία της 

μελωδίας που χαρακτηρίζουν τη μουσική παρά-

δοση της χώρας καταγωγής του, ωστόσο δεν απο-

τελεί, όπως και ο μάρτυρας υπεράσπισης αποδέ-

χθηκε, αντιγραφή έργου της λαϊκής ισπανικής 

παράδοσης. Συχόν χρήση παραδοσιακών μουσι-

κών στοιχείων δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά σε 

κάθε περίπτωση το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει 

την αναγνώριση της  προσωπικής συμβολής του 

Ισπανού συνθέτη στο συγκεκριμένο τραγούδι. 

υνεπώς, το ισπανικό τραγούδι θεωρείται ότι δια-

θέτει την απαιτούμενη από το δίκαιο της πνευμα-

τικής ιδιοκτησίας στατιστική μοναδικότητα που 

το καθιστά πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα. 

Για το λόγο αυτό, εξάλλου, η μετάφρασή του σε 

ελληνικούς στίχους και η κυκλοφορία του με την 

πρωτότυπη ισπανική μουσική στην ελληνική α-

γορά από άλλη δισκογραφική εταιρεία πραγμα-

τοποιήθηκε κατόπιν σχετικής άδειας των Ισπανών 

δημιουργών.  

Απομένει, επομένως, να ερευνηθεί ο αριθμός 

και η βαρύτητα των δανείων που η ρεμπέτικη με-

λωδία απέσπασε από την ισπανική μελωδία, προ-

κειμένου να αποδειχθεί εάν υφίσταται ή όχι ο-

μοιότητα. Η επίμαχη μουσική φράση καταλαμ-

βάνει, όπως αποδείχθηκε, σημαντική έκταση στο 

ρεμπέτικο τραγούδι με αρκετές επαναλήψεις. Ικα-

νοποιείται, επομένως, το ποσοτικό κριτήριο του 

δανείου. Επιπροσθέτως, το δάνειο αποτελεί χαρα-

κτηριστικό και ουσιώδες τμήμα του ισπανικού 

τραγουδιού, εφόσον προσδιορίζει τη μελωδία του 

και αναπαράγεται αυτούσιο στο ρεμπέτικο τρα-

γούδι με μια επουσιώδη αλλαγή ως προς την τε-

χνική του απόδοση. Η διαφοροποίηση στην ενορ-

χήστρωση και την ανάπτυξη των λοιπών μουσι-

κών μέτρων του ρεμπέτικου τραγουδιού δεν ε-

παρκεί για να καλύψει τη χρήση του ζωτικού 

τμήματος της ισπανικής μελωδίας τουλάχιστον 

έναντι του ενημερωμένου ακροατή76. Κατά συνέ-

πεια, το δάνειο, καίτοι μικρό, είναι ποιοτικώς ση-

μαντικό και αποτελεί τον κορμό της ρεμπέτικης 

μελωδίας. Σο γεγονός ότι η ενσωμάτωση του δα-

νείου αυτού συντελείται κατά τρόπο ενδεχομένως 

μη αναγνωρίσιμο στο μέσο ακροατή, ενισχύει την 

άποψη περί παράγωγου έργου με στοιχεία ομοιό-

τητας. Σούτο διότι ο έμπειρος συνθέτης του ρεμπέ-

τικου τραγουδιού πύρος Περιστέρης77 ήταν α-

πολύτως ικανός να δημιουργήσει τόσο μια τελείως 

διαφορετική μελωδία, όσο και μια μελωδία με 

στοιχεία ισπανικότητας εάν το επιθυμούσε, χωρίς 

διόλου να καταφύγει στο μουσικό τμήμα του συ-

γκεκριμένου ισπανικού τραγουδιού. Σο γεγονός 

ότι χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο μουσικό τμή-

μα και μάλιστα φρόντισε να το ενσωματώσει στη 

δική του σύνθεση κατά τρόπο που να μην καθί-

σταται άμεσα αναγνωρίσιμο από το μέσο ακροα-

τή, συνεπικουρεί την κρίση περί δανείου ζωτικής 

και ουσιώδους σημασίας, η χρήση του οποίου ε-

_________ 

76. Αναφορά στον ενημερωμένο ακροατή γίνεται 

στη γαλλική νομολογία, όπου υποστηρίζεται ότι υφί-

σταται παράνομη αναπαραγωγή όταν ο μέσος ενημε-

ρωμένος καταναλωτής («le public moyennement 

averti») μπορεί να αναγνωρίσει τα στοιχεία ομοιότητας 

μεταξύ δύο έργων (βλ. TGI Paris, 30 oct. 1970, RIDA 

1971, n° 67, 195, TGI Nanterre, 16 mars 1994, RIDA 

4/1994, 484).  

77. Για τις γνώσεις, τις μουσικές ικανότητες και την 

εμπειρία του συνθέτη πύρου Περιστέρη βλ. στοιχεία 

της βιογραφίας του από τον Π. Κ ο υ ν ά δ η  [http:// 

rembetikoidialogoigmail.blogspot.gr/2010/07/blog-post. 

html]. 
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πιβαλλόταν να αποσιωπηθεί, εφόσον δεν είχε ζη-

τηθεί, ούτε είχε δοθεί άδεια εμπορικής εκμετάλ-

λευσης του επίμαχου ρεμπέτικου τραγουδιού. Κα-

τά συνέπεια, πληρούται και το ποιοτικό κριτήριο 

της ομοιότητας των δύο μουσικών συνθέσεων.  

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα συνάγεται ότι η 

ρεμπέτικη σύνθεση αποτελεί παράγωγο μουσικό 

έργο, το οποίο εμφανίζει μεν πρωτοτυπία ως προς 

τη συνολική σύνθεση των στοιχείων που το απαρ-

τίζουν, αλλά παρανόμως έγινε αντικείμενο οικο-

νομικής εκμετάλλευσης, εφόσον καμία σχετική 

άδεια δεν είχε δοθεί προς το σκοπό αυτό από τον 

Ισπανό συνθέτη, δημιουργό της αρχικής μελω-

δίας. Η ανάληψη μικρού (ποσοτικά) τμήματος 

από την ισπανική μελωδία που ενσωματώθηκε 

στην παράγωγη ρεμπέτικη μελωδία, δεν επηρεά-

ζει τον παράνομο χαρακτήρα της πράξης, εφόσον 

όπως δέχεται και η απόφαση Infopaq υπάρχει πα-

ράνομη αναπαραγωγή πρωτότυπου έργου ακόμη 

και όταν υπάρχει αντιγραφή μικρού τμήματος 

αυτού. 

Αντιστοίχως, στη γαλλική νομολογία κρίθηκε 

ότι υφίσταται απομίμηση της μελωδίας του τρα-

γουδιού «Nuit d’été à Yxos» από το τραγούδι «Je 

ne t’écrirai plus», καίτοι διαπιστώθηκε ανάληψη 

μόνο των πρώτων 7 μέτρων του ρεφρέν. Σούτο 

διότι το δάνειο, αν και ποσοτικώς μικρό, θεωρή-

θηκε ως ποιοτικώς σημαντικό. Σο δικαστήριο έ-

κρινε ότι η μελωδία του ρεφρέν αρκεί για την 

ταυτοποίηση ενός τραγουδιού από το μέσο ακρο-

ατή78, επομένως η ανάληψη του μεγαλύτερου 

τμήματος του ρεφρέν αρκούσε για να διαπιστωθεί 

η απομίμηση. Ομοίως, το γαλλικό Ακυρωτικό Δι-

καστήριο, ακυρώνοντας απόφαση του Εφετείου 

του Παρισιού, έκρινε προσφάτως με αφορμή την 

υπόθεση απομίμησης του τραγουδιού «For Ever» 

από τα τραγούδια «Aicha» και «Aicha 2» ότι η 

πρωτοτυπία μιας μουσικής σύνθεσης βασίζεται 

στην ολότητα των στοιχείων που την απαρτίζουν, 

τα οποία ακόμη και εάν είναι κοινότυπα μπορούν 

να προσδώσουν ατομικότητα εξαιτίας του τρόπου 

που ο δημιουργός τα έχει συνδυάσει. Με αυτό το 

σκεπτικό έκρινε στη συνέχεια ότι υφίσταται απο-

μίμηση του τραγουδιού «For Ever», καίτοι η ο-

μοιότητα εντοπίστηκε σε ορισμένη αρμονία, συνι-

στώμενη από τέσσερεις μόνο νότες κοινές και στα 

_________ 

78. Βλ. TGI Nivelles, 21 février 1997, RIDA 2/1997, 

273.  

δύο τραγούδια79.  

 

β) Κρίση περί ομοιότητας στους στίχους του τραγουδιού 

 

Οι στίχοι ενός τραγουδιού ως έργο του λόγου 

προστατεύονται από την πνευματική ιδιοκτησία 

εφόσον εμφανίζουν πρωτοτυπία. Οι στίχοι μαζί 

με τη μουσική σύνθεση αποτελούν τμήμα του 

τραγουδιού, ως σύνθετο έργο. Ως τμήμα σύνθετου 

έργου οι στίχοι μπορούν να τύχουν χωριστής ε-

μπορικής εκμετάλλευσης και προσβάλλονται αυ-

τοτελώς80.   

Τπό την προϋπόθεση της πρωτοτυπίας προ-

στατεύονται και οι διασκευασμένοι ή μεταφρα-

σμένοι στίχοι. Η μετάφραση αποδίδει πιστά ορι-

σμένο κείμενο από μία γλώσσα σε μία άλλη, συμ-

περιλαμβάνοντας τις γλωσσικές και εννοιολογι-

κές παραχωρήσεις που κρίνονται από τον μετα-

φραστή αναγκαίες για την σωστή απόδοση του 

πνεύματος του αρχικού κειμένου. Όταν το μετα-

φρασμένο κείμενο δεν ακολουθεί πιστά τη δομή 

και το περιεχόμενο του πρωτότυπου κειμένου, 

αλλά το αποδίδει σε γενικές γραμμές διατηρώντας 

τα βασικά χαρακτηριστικά του και παραλλάσσο-

ντας κάποια άλλα, τότε πρόκειται για ελεύθερη 

απόδοση του πρωτότυπου κειμένου που λογίζεται 

ως μορφή διασκευής81.    

την προκειμένη περίπτωση οι στίχοι του πρω-

τότυπου ισπανικού τραγουδιού, που ακούστηκε 

στην ταινία με τίτλο «Carmen de la Triana» του 

σκηνοθέτη Floria Rey, αναφέρονται στον τσιγγά-

νο Αντόνιο Βάργκας Φερέδια και την όμορφη 

τσιγγάνα αγαπημένη του (Κάρμεν). Οι στίχοι ε-

ξυμνούν τη ζηλευτή ομορφιά του Αντόνιο και το 

πάθος του με την Κάρμεν, για χάρη της οποίας 

τυφλός από ζήλια μαχαιρώνει τον ερωτικό του 

αντίζηλο και φυλακίζεται.  

 

το αντίστοιχο ρεμπέτικο τραγούδι οι βασικοί 

πρωταγωνιστές παραμένουν οι ίδιοι και μάλιστα 

τα ονόματά τους αποτελούν ακριβή απόδοση των 

ονομάτων του ισπανικού τραγουδιού (Αντώνης 

_________ 

79. Cour de Cassation, chambre civil, arrêt no 1024, 

30 septembre 2015 M. JEAN-FRANÇOIS X C/ M. ERIC 

Y ET AUTRES [https://www.courdecassation.fr]. 

80. Βλ. υποσημείωση 5. 

81. Ε.  τ α μ α τ ο ύ δ η  σε Λ. Κοτσίρη/Ε. ταματού-

δη, ό.π., 60.  
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και Κάρμεν). Παρομοίως, τα βασικά στοιχεία της 

πλοκής παραμένουν τα ίδια, εφόσον εξιστορείται 

ο έρωτας του Αντώνη για την Κάρμεν, για χάρη 

της οποίας εγκαταλείπει τη ζωή του ρεμπέτη και 

γίνεται ταυρομάχος. Ωστόσο, η ιδιότητα του ταυ-

ρομάχου, ως απόφαση του βαρκάρη Αντώνη 

προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της 

αγαπημένης του Κάρμεν, αποτελεί επιλογή απο-

λύτως ξένη προς όλη τη θεματολογία του ρεμπέτι-

κου τραγουδιού, ο κόσμος του οποίου αφορά κυ-

ρίως στο χωρισμό, την αγάπη, τη φτώχεια, την ξε-

νιτιά, την παρανομία και τη φυλακή.  

Παρά τα κοινά στοιχεία της πλοκής και των 

χαρακτήρων, οι στίχοι του ρεμπέτικου τραγου-

διού δεν αποτελούν πιστή μετάφραση των ισπα-

νικών στίχων στην ελληνική γλώσσα, αλλά ελεύ-

θερη απόδοση του περιεχομένου τους και του 

νοήματος που εκφράζουν. Με άλλα λόγια, ο Έλ-

ληνας στιχουργός προχώρησε σε μια ελεύθερη δι-

ασκευή των ισπανικών στίχων χρησιμοποιώντας 

τους ίδιους πρωταγωνιστές, αναπαράγοντας τα 

βασικά στοιχεία της πλοκής και αποδίδοντας το 

πνεύμα της τραγικής κατάληξης του ερωτικού 

πάθους, έστω και αν στη ρεμπέτικη διασκευή του 

τραγουδιού ο Αντώνης πεθαίνει από έναν ταύρο 

και δεν φυλακίζεται.  

Επομένως, οι  στίχοι του ρεμπέτικου τραγου-

διού, ακόμη και αν γίνει δεκτό ότι εμφανίζουν 

πρωτοτυπία ως προς ορισμένα στοιχεία τους, φέ-

ρουν τα χαρακτηριστικά του παράγωγου έργου 

της διασκευής, εφόσον αντλούν τα περισσότερα 

και ουσιώδη στοιχεία τόσο των χαρακτήρων, όσο 

και της πλοκής από τους πρωτότυπους ισπανικούς 

στίχους.  

 

γ) Κρίση περί ομοιότητας στον τίτλο του τραγουδιού 

 

Η άποψη περί ομοιότητας των στίχων συνεπι-

κουρείται από την κραυγαλέα ομοιότητα του τίτ-

λου, ηχητικά και νοηματικά. Σο πρώτο συνθετικό 

του ονόματος του ισπανικού τίτλου (Antonio) έχει 

αποδοθεί στα ελληνικά κατά ακριβή μετάφραση 

(Αντώνης), ενώ τα επόμενα δύο συνθετικά αποδί-

δονται με ηχητική απομίμηση, η οποία δίχως να 

δημιουργεί νοηματική συγγένεια παραπέμπει με 

άμεσο ηχητικό συνειρμό στον πρωτότυπο τίτλο 

(«βαρκάρης» για το «Vargas» και «σερέτης» για το 

«Heredia»).Ο τίτλος του ρεμπέτικου τραγουδιού 

φέρει, επομένως, στοιχεία δουλικής απομίμησης.  

Από όσα ήδη εκτέθηκαν προκύπτει ότι τα δά-

νεια στο ρεμπέτικο στίχο, συμπεριλαμβανομένου 

του τίτλου, εντοπίζονται στους χαρακτήρες των 

πρωταγωνιστών, τις ιδιότητές τους και την πλοκή 

της ιστορίας, επομένως κρίνονται ως  δάνεια πο-

σοτικώς επαρκή και ποιοτικώς σημαντικά. Κατά 

συνέπεια, τόσο οι στίχοι, όσο και ο τίτλος του ρε-

μπέτικου τραγουδιού αποτελούν διασκευή82 του 

ισπανικού πρωτότυπου έργου και έτυχαν παρα-

νόμως οικονομικής εκμετάλλευσης ελλείψει σχε-

τικής αδείας  από το δημιουργό τους. 

 

Ε. Τα χαρακτηριστικά του έργου παρωδίας  

 

το πλαίσιο της εικονικής δίκης των ρεμπετών 

και κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο ο μάρτυ-

ρας υπεράσπισης ισχυρίστηκε πως ακόμη και αν 

γίνει δεκτό ότι χρησιμοποιήθηκε για τη μουσική 

σύνθεση του ρεμπέτικου τραγουδιού αυτούσιο ο-

ρισμένο τμήμα της πρωτότυπης ισπανικής μουσι-

κής σύνθεσης, η ανάληψη αυτή θα μπορούσε να 

θεωρηθεί θεμιτή ως προσπάθεια του συνθέτη να 

σατιρίσει το ισπανικό τραγούδι, σατιρίζοντας εμ-

μέσως και την καινοφανή για τα δεδομένα της 

εποχής ξενομανία σημαντικού τμήματος του ελ-

ληνικού πληθυσμού, γεγονός που δικαιολογούσε 

εξάλλου την επιτυχία τόσο της κινηματογραφικής 

ταινίας όταν προβλήθηκε στην Ελλάδα, όσο και 

του επίμαχου ισπανικού τραγουδιού που τραγου-

δήθηκε από τη Δανάη τρατηγοπούλου σε ελλη-

νική μετάφραση. Προβλήθηκε έτσι ο ισχυρισμός 

της θεμιτής δημιουργίας (απαλείφεται η φράση 

και οικονομικής εκμετάλλευσης) ενός έργου πα-

ρωδίας.  

τη γλώσσα μας με τον όρο «παρωδία» νοείται 

«η σκωπτική ή σατυρική μίμηση του ύφους, του θέμα-

τος ή χαρακτήρα σοβαρού (λογοτεχνικού, φιλοσοφικού, 

κινηματογραφικού κλπ) έργου με υπερτονισμό των αδυ-

_________ 

82. Κατά την απόφαση ΑΠ 20/2005 (ΕΕμπΔ 2006. 

152) με αφορμή υπόθεση αντιγραφής βασικών τμημά-

των διδακτορικής διατριβής από τον συνδημιουργό και 

επιβλέποντα καθηγητή, «η προσβολή του πνευματικού έρ-

γου που έχει τη μορφή κειμένου μπορεί να γίνει είτε με πιστή 

αντιγραφή, είτε με διασκευή, αρκεί να υπάρχει ομοιότητα με-

ταξύ των δύο έργων κατά το κύριο περιεχόμενό τους, μπορεί δε 

να είναι παράνομη πράξη ενός ή κοινή πράξη  περισσοτέρων, 

με συνέπεια, όταν είναι και υπαίτια να συνιστά αδικοπραξία και  

να γεννά υποχρέωση προς αποζημίωση ή χρηματική ικανο-

ποίηση ηθικής βλάβης». 
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ναμιών του»83. Ομοίως, στη νομική θεωρία η πα-

ρωδία προσδιορίζεται ως «απομίμηση ή παραποίηση 

με σκωπτική ή κωμική διάθεση της μορφής ή του περι-

εχομένου ενός έργου»84. Η παρωδία συνδέεται, επο-

μένως, με ορισμένο έργο του πνεύματος, το οποίο 

διακωμωδεί. την ελληνική έννομη τάξη η παρω-

δία αντιμετωπίζεται ως μορφή παράγωγου έργου, 

η δημιουργία του οποίου εδράζεται στη συνταγ-

ματική ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότη-

τας85 (άρθρο 5 § 1 ). ε κοινοτικό επίπεδο η πα-

ρωδία αποτελεί μία από τις εξαιρέσεις στο απο-

κλειστικό περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού, 

οι οποίες εισάγονται χάριν της ανάγκης ελεύθερης 

διάδοσης των ιδεών και της συμμετοχής του ατό-

μου στην πολιτιστική ζωή86. 

Αντιθέτως, η σάτιρα87, καίτοι αποτελεί συγγε-

νές προς την παρωδία λογοτεχνικό είδος, δεν α-

ναφέρεται σε συγκεκριμένο προγενέστερο έργο 

του πνεύματος. Αντικείμενο της σάτιρας αποτε-

λούν είτε κοινωνικές ομάδες των οποίων λοιδo-

ρούνται οι πολιτικές, θρησκευτικές ή κοινωνικές 

αντιλήψεις, είτε μεμονωμένα πρόσωπα που απο-

δοκιμάζονται ή διακωμωδούνται για συγκεκριμέ-

να χαρακτηριστικά, ιδιότητες ή συμπεριφορές 

τους88. Η σάτιρα ως έκφραση υποκειμενικής άπο-

_________ 

83. Γ .  Μ π α μ π ι ν ι ώ τ η ς , Λεξικό της νέας ελληνι-

κής γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα, 1998, 1362.  

84. Μ . - Θ .  Μ α ρ ί ν ο ς , ό.π., 97 επ. 

85. Μ . - Θ .  Μ α ρ ί ν ο ς , ό.π., 97-98. 

86. Γ .  Κ ο υ μ ά ν τ ο ς , ό.π., 274 επ., Δ .  Κ α λ λ ι ν ί -

κ ο υ , ό.π., 195, Λ .  Κοτσ ίρης , ό.π., 220 επ.,  .  ταυ -

ρίδου , Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση και δικαίω-

μα εύλογης αμοιβής σε Μ-Θ Μαρίνο (επιμ.), Κοινωνία 

των Πληροφοριών και Πνευματική Ιδιοκτησία-Η ελλη-

νική ρύθμιση, Α. άκκουλας 2003, 121. Πρβλ. Προοίμιο 

Οδηγίας 2001/29/ΕΚ, σκέψη 3 κατά την οποία «η προ-

τεινόμενη εναρμόνιση θα συμβάλει στην υλοποίηση των τεσ-

σάρων ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς και βασίζεται στο 

σεβασμό των θεμελιωδών αρχών του δικαίου, ιδίως δε της ιδι-

οκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της διανοητικής ιδιοκτησίας, 

της ελευθερίας της έκφρασης και του δημόσιου συμφέροντος».  

87. Η σάτιρα ορίζεται ως λογοτεχνικό είδος με το 

οποίο «ασκείται κριτική με τρόπο σκωπτικό σε πρόσωπα και 

καταστάσεις της κοινωνίας με σκοπό τη διόρθωσή τους». Βλ. 

Γ .  Μ π α μ π ι ν ι ώ τ η ς , ό.π., 1592. Για το αναγκαίο μέ-

τρο στη σάτιρα, τα όρια της τηλεοπτικής σάτιρας και 

την προστασία της προσωπικότητας του ατόμου βλ. Φ .  

Σ σ ί γ κ ο υ , Σηλεοπτική σάτιρα και προστασία της προ-

σωπικότητας, χόλιο στην απόφαση ΠΠρΠειρ 3117/ 

2005, ΔιΜΕΕ 2/2006. 219. 

88. Η ΕφΑθ 340/2001, ΣΠ ΔΑ εκλαμβάνει τη σάτι-

ψης ή ως καλλιτεχνική δημιουργία εμπίπτει στο 

κανονιστικό πεδίο τόσο της ελευθερίας της έκ-

φρασης (άρθρο 14 § 1 ), όσο και της ελευθερίας 

της τέχνης (άρθρο 16 § 1 εδ. α΄ ). 

 

α) Η παρωδία ως εξαίρεση στην ενωσιακή νομοθεσία    

 

Με το άρθρο 5 § 3 ια΄ της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ 

για την κοινωνία της πληροφορίας προβλέπεται 

δυνατότητα των κρατών-μελών να εισαγάγουν 

εξαιρέσεις ή περιορισμούς89 στο αποκλειστικό δι-

καίωμα του δημιουργού να επιτρέπει ή να απα-

γορεύει την αναπαραγωγή και χρήση του έργου 

του, εφόσον η αναπαραγωγή επιχειρείται με σκο-

πό τη γελοιογραφία, την παρωδία ή τη μίμηση. 

Έτσι, η εισαγωγή της εξαίρεσης της παρωδίας90 

παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε τρίτο να 

δημιουργήσει και να εκμεταλλευτεί οικονομικά το 

έργο παρωδίας χωρίς την άδεια του δημιουργού 

του προγενέστερου παρωδούμενου έργου.  

Σο ΔΕΚ επιλήφθηκε προδικαστικού ερωτήμα-

τος σχετικά με την έννοια και τα χαρακτηριστικά 

του έργου παρωδίας με αφορμή την υπόθεση των 

_________ 

ρα ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης με την οποία «το-

νίζονται, καυτηριάζονται και κατακρίνονται, με στοιχεία κυ-

ρίως κωμικά και παραμορφωτικά, υπαρκτές καταστάσεις και 

αναγνωρίσιμες ιδιότητες, υπαρκτά γνωρίσματα, ελαττώματα 

και ατέλειες του προσώπου που σατιρίζεται, ώστε να διασκεδά-

σει και να διαπαιδαγωγηθεί ανάλογα το κοινό». Για τη σύ-

γκρουση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης 

και της τέχνης, που ασκείται μέσω της σάτιρας, με το δι-

καίωμα στην προστασία της προσωπικότητας βλ. Φ .  

Σ σ ί γ κ ο υ ,  Τπέρβαση στη σάτιρα, χόλιο στην από-

φαση τΕ 2838/2014, ΔιΜΕΕ 1/2015. 134.  

89. Ο όρος «περιορισμός» χρησιμοποιείται στην ελ-

ληνική θεωρία εναλλακτικά με τον όρο «εξαίρεση» και 

αντιμετωπίζονται ως έννοιες ταυτόσημες. Ωστόσο, ορ-

θώς έχει υποστηριχθεί ότι ο όρος «περιορισμός» αντα-

ποκρίνεται στη χρήση που επιτρέπεται χωρίς άδεια, αλ-

λά με καταβολή εύλογης αμοιβής, ενώ ο όρος «εξαίρε-

ση» προσιδιάζει στη χρήση που επιτρέπεται χωρίς άδεια 

και χωρίς καταβολή σχετικής αποζημίωσης, όπως συμ-

βαίνει με την παρωδία. Για τη διάκριση των δύο όρων 

βλ. σε Δ .  Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ  σε Πνευματική Ιδιοκτησία 

και Internet-Οδηγία 2001/29/ΕΚ, Ν. άκκουλας, 2001, 

63 επ.  

90. D .  M e n d i s  a n d  M .  K r e t s c h m e r , The 

Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven 

Jurisdictions, Parody and Pastiche, Intellectual Property 

Office, 2013. 
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κληρονόμων του W. Vandersteen, δημιουργού 

των κόμικ Suske en Wiske, σχετικά με τη χρήση 

ενός σκίτσου του για σκοπούς πολιτικής διακω-

μώδησης91. Ο γενικός εισαγγελέας Villalon επιση-

μαίνει στις προτάσεις του την αρχή της συσταλτι-

κής ερμηνείας των εξαιρέσεων του άρθρου 5 της 

Οδηγίας 2001/29/ΕΚ και εξετάζοντας τα δομικά 

και λειτουργικά στοιχεία της παρωδίας αποφαί-

νεται ότι η παρωδία πρέπει να νοηθεί ως πρωτό-

τυπο έργο με πρόθεση διακωμωδήσεως, το οποίο 

σχετίζεται σαφώς με προγενέστερο πρωτότυπο έρ-

γο92. Σο δικαστήριο κρίνει ότι η έννοια της παρω-

δίας πρέπει να προσδιορίζεται κατά τρόπο ενιαίο 

εντός της κοινότητας (σκέψεις 14-15). Ωστόσο, α-

ντιλαμβάνεται τα συστατικά χαρακτηριστικά της 

παρωδίας υπό ευρύτερο πρίσμα παραγνωρίζο-

ντας την προϋπόθεση της πρωτοτυπίας (σκέψη 

21), καθώς και μια σειρά άλλων προϋποθέσεων 

που γίνονται δεκτές από τη νομολογία πολλών 

κρατών μελών, όπως η δημιουργία του έργου πα-

ρωδίας από τρίτο πρόσωπο διαφορετικό από το 

δημιουργό του παρωδούμενου έργου, η άμεση 

αναφορά του στο παρωδούμενο έργο ή η αναφο-

ρά αυτού ως πηγή. Έτσι, το δικαστήριο αποδέχε-

ται απλώς ότι το έργο παρωδίας πρέπει να «ανα-

φέρεται σε υφιστάμενο έργο, εμφανίζοντας παραλλήλως 

αντιληπτές διαφορές σε σχέση με αυτό, και (να) συνιστά 

εκδήλωση χιούμορ ή διακωμωδήσεως»93 (σκέψεις 20 

_________ 

91. την Τπόθεση C-201/2013 VZW της 3ης επτεμ-

βρίου 2014, οι κληρονόμοι του  W. Vandersteen, δημι-

ουργού των ιστοριών κόμικ Suske en Wiske (στη γαλλι-

κή γλώσσα Bob et Bobette), στράφηκαν εναντίον του 

πολιτικού Johan Deckmyn και του σωματείου Vrijheids-

fonds με αφορμή την κυκλοφορία ημερολογίου με σα-

τιρική αναπαράσταση ενός σκίτσου παρόμοιου με σκί-

τσο ενός εκ των επεισοδίων της σειράς Suske en Wiske. 

το σατιρικό ημερολόγιο, του οποίου ο Johan Deckmyn 

ήταν ο εκδότης, το πρόσωπο του κεντρικού χαρακτήρα 

του σκίτσου είχε αντικατασταθεί από το πρόσωπο του 

δημάρχου της Γάνδης. Βλ. Τπόθεση C-201/2013 VZW 

της 3ης επτεμβρίου 2014, ΕλλΔνη 2015. 1577. 

92. «Η «παρωδία» υπό την έννοια του άρθρου 5, § 3, στοι-

χείο ια΄, της οδηγίας 2001/29 αποτελεί έργο το οποίο, με πρό-

θεση διακωμωδήσεως, συνδυάζει στοιχεία προγενέστερου έρ-

γου σαφώς αναγνωρίσιμου με επαρκώς πρωτότυπα στοιχεία 

ώστε να μη συγχέεται ευλόγως με το πρωτότυπο έργο». Βλ. 

Γενικός Εισαγγελέας Villalon, Προτάσεις της 22ας Μαΐου 

2014, σκέψη 57.  

93. «Το άρθρο 5 § 3  στοιχείο ια΄ της οδηγίας 2001/29 έχει 

και 33).  

Η επιλογή της ευρείας ερμηνείας επιτρέπει την 

εφαρμογή της εξαίρεσης της παρωδίας σε περισ-

σότερες περιπτώσεις διευκολύνοντας ενδεχομένως 

την καλλιτεχνική δημιουργία και προάγοντας την 

ελευθερία της έκφρασης. Γεννώνται πάντως ερω-

τήματα από τη στάθμιση συμφερόντων που εμμέ-

σως η απόφαση επιχειρεί. Σο δικαίωμα στην ελευ-

θερία της έκφρασης του χρήστη του παρωδούμε-

νου έργου αντιπαρατίθεται στο έννομο συμφέρον 

του δημιουργού να μη συνδέεται το έργο του με 

απαξιωτικά μηνύματα94. Υαίνεται έτσι να επιχει-

ρείται στάθμιση συμφερόντων μεταξύ της ελευθε-

ρίας της έκφρασης του δημιουργού της παρωδίας 

και της προστασίας της προσωπικότητας του δη-

μιουργού του παρωδούμενου έργου. Όμως, στο 

πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας η στάθμιση 

συμφερόντων για την εφαρμογή ορισμένης εξαί-

ρεσης δεν διενεργείται καταρχήν στη βάση του 

δικαιώματος της προσωπικότητας95 του δημιουρ-

γού του παρωδούμενου έργου, αλλά στη βάση της 

_________ 

την έννοια ότι ουσιαστικά χαρακτηριστικά της παρωδίας είναι, 

αφενός, ότι αναφέρεται σε υφιστάμενο έργο, εμφανίζοντας πα-

ραλλήλως αντιληπτές διαφορές σε σχέση με αυτό, και, αφετέ-

ρου, ότι συνιστά εκδήλωση χιούμορ ή διακωμωδήσεως. Η έν-

νοια της «παρωδίας», κατά τη διάταξη αυτή, δεν υπόκειται σε 

προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες η παρωδία πρέπει να έχει 

δικό της πρωτότυπο χαρακτήρα, πέραν του να παρουσιάζει α-

ντιληπτές διαφορές σε σχέση με το παρωδούμενο πρωτότυπο 

έργο, πρέπει να μπορεί εύλογα να αποδοθεί σε πρόσωπο άλλο 

από τον δημιουργό του πρωτότυπου έργου, πρέπει να αφορά το 

ίδιο το πρωτότυπο έργο ή πρέπει να αναφέρει την πηγή του 

παρωδούμενου έργου». Βλ. ΦρΙδΔ 2014. 752 με σχόλιο . 

 τ α υ ρ ί δ ο υ . 

94. «Συγκεκριμένα, όσον αφορά την αχθείσα ενώπιον του 

αιτούντος δικαστηρίου διαφορά, επισημαίνεται ότι, κατά τους 

Vandersteen κ.λπ., εφόσον στο επίμαχο στην κύρια δίκη σχέ-

διο τα πρόσωπα, τα οποία στο πρωτότυπο έργο μαζεύουν τα πε-

ταμένα κέρματα, έχουν αντικατασταθεί από έγχρωμα άτομα με 

καλυμμένο πρόσωπο, το σχέδιο αυτό μεταδίδει μήνυμα που ει-

σάγει δυσμενείς διακρίσεις, με αποτέλεσμα να συνδέεται το 

προστατευόμενο έργο με το μήνυμα αυτό» (σκέψη 29).  

95. Σο δικαίωμα στην προσωπικότητα αναδεικνύε-

ται ως ένας εκ των πόλων στάθμισης συμφερόντων στην 

περίπτωση της σάτιρας, όπου αναζητούνται τα όρια με-

ταξύ της ελευθερίας έκφρασης του δημιουργού του σα-

τιρικού έργου και της προσωπικότητας του ατόμου που 

αποτελεί αντικείμενο της σάτιρας. Βλ. με αναφορές στη 

νομολογία του ΕΔΔΑ σε M a r c  I s g o u r , La satire: ré-

flexions sur le «droit à l’humour», Auteurs et Médias, 

2000, 61 επ.   
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προσβολής των περιουσιακών και ηθικών του δι-

καιωμάτων σε εφαρμογή του κοινοτικού κανόνα 

των τριών σταδίων96. Βεβαίως είναι δυνατό η 

προσβολή των ηθικών εξουσιών του δημιουργού, 

και ιδιαίτερα των εξουσιών πατρότητας και ακε-

ραιότητας, να συρρέει με προσβολή της προσωπι-

κότητάς του97, αλλά η στάθμιση αυτή στην περί-

πτωση των εξαιρέσεων επιχειρείται, αν είναι ανα-

γκαίο, σε δεύτερο στάδιο. Εν προκειμένω τίθεται 

ζήτημα προσβολής της εξουσίας περιφρούρησης 

της ακεραιότητας του αρχικού σκίτσου εξαιτίας 

των απαξιωτικών μηνυμάτων που ενσωματώνο-

νται στο σκίτσο παρωδίας98 και η διάσταση αυτή 

δεν αναδεικνύεται από την απόφαση.  

Αντιμετωπίζοντας ομοίως την παρωδία ως ε-

ξαίρεση από το αποκλειστικό δικαίωμα του δημι-

ουργού, η γαλλική νομολογία αντιλαμβάνεται τα 

συστατικά της χαρακτηριστικά, υπό στενότερο 

πρίσμα, σε σχέση με το ΔΕΚ, εφόσον εισάγει πε-

ρισσότερες προϋποθέσεις για τη θεμιτή εκμετάλ-

λευση του έργου παρωδίας, μεταξύ των οποίων 

και ο κίνδυνος σύγχυσης του κοινού. Έτσι, το 

γαλλικό ακυρωτικό δέχεται την κυκλοφορία έρ-

γου παρωδίας στο αυτό οικονομικό πεδίο με το 

παρωδούμενο, εφόσον δεν υφίσταται κίνδυνος 

σύγχυσης του κοινού ως προς την ταυτότητα και 

την προέλευση των δύο έργων. την περίπτωση 

δημιουργίας σειράς κινουμένων σχεδίων με ήρωα 

_________ 

96. ύμφωνα με το άρθρο 5 § 5 της Οδηγίας 2001/ 

29/ΕΚ «οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που αναφέρονται στις 

§§ 1, 2, 3 και 4, εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες ειδικές περι-

πτώσεις οι οποίες δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση 

του έργου ή άλλου προστατευομένου αντικειμένου και δεν θί-

γουν αδικαιολογήτως τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου». 

Εκτενέστερα για τον έλεγχο των τριών σταδίων Π .  

Κ ο ρ ι α τ ο π ο ύ λ ο υ - Α γ γ έ λ η  σε Π. Κοριατοπούλου-

Αγγέλη/Φ. Σσίγκου, ό.π., 184 επ. Επιφυλάξεις για τα 

αποτελέσματα εφαρμογής του κανόνα των τριών στα-

δίων και σκέψεις για μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρ-

μογή του καταθέτει ο C. G e i g e r , Les exceptions au 

droit d’auteur-En faveur de la création dérivée, ALAI 

2006, 343 επ.  

97. Η προσβολή των ηθικών εξουσιών πατρότητας 

και ακεραιότητας επί συνεντεύξεως δεν αποκλείει και 

την προσβολή της προσωπικότητας του δημιουργού της 

εξαιτίας των συνθηκών αναπαραγωγής και διανομής 

του έργου. Έτσι η ΕφΑθ 3214/2007, ΔιΜΕΕ 2007. 539 με 

σχόλιο Φ. Σ σ ί γ κ ο υ . 

98. Έτσι η .  τ α υ ρ ί δ ο υ , χόλιο στην απόφαση 

C-201/13, ΦρΙδΔ 2014. 756. 

τον επιθεωρητή Crémèr, του οποίου η φιγούρα, τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η ενδυμασία παρέ-

πεμπαν στον ηθοποιό  Bruno Y, που είχε υποδυθεί 

για χρόνια τον επιθεωρητή Maigret σε τηλεοπτι-

κές σειρές, το Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο 

αδέξιος και ατάλαντος χαρακτήρας των κινουμέ-

νων σχεδίων διέφερε ουσιωδώς από τον σοβαρό 

και αποτελεσματικό τηλεοπτικό ήρωα. Κρίθηκε 

συγκεκριμένα ότι τα κινούμενα σχέδια, ως έργο 

παρωδίας, παρουσίαζαν αφενός έναν εμφανή 

σκωπτικό χαρακτήρα σε σχέση με τα παρωδούμε-

να τηλεοπτικά έργα και αφετέρου απομάκρυναν 

κάθε κίνδυνο σύγχυσης του κοινού με το χαρα-

κτήρα του επιθεωρητή Maigret, όπως είχε ερμη-

νευτεί από τον ηθοποιό Bruno Y, εξαιτίας της δι-

αφορετικής προσωπικότητας του επιθεωρητή Cré-

mèr99. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω θετικές και 

αρνητικές προϋποθέσεις100, το έργο παρωδίας ε-

μπίπτει κατά τη γαλλική νομοθεσία και νομολο-

γία στις εξαιρέσεις από το αποκλειστικό δικαίωμα 

του δημιουργού και δεν απαιτείται άδεια για την 

κυκλοφορία και την οικονομική του εκμετάλλευ-

ση.   

 

β) Η παρωδία ως παράγωγο έργο στο ελληνικό δίκαιο  

 

Ο περιορισμός του άρθρου 5 § 3 ια΄ της Οδη-

γίας 2001/29 δεν ενσωματώθηκε στην ελληνική 

έννομη τάξη και η παρωδία δεν απαριθμείται στο 

ν. 2121/1993 μεταξύ των εξαιρέσεων και περιορι-

σμών στο περιουσιακό δικαίωμα του δημιουρ-

γού101. Κατά τη θεωρία του δικαίου μας η παρω-

δία νοείται ως μορφή παράγωγου έργου, όπως 

προαναφέρθηκε,.  

Για τη δημιουργία και την οικονομική εκμε-

τάλλευση του έργου παρωδίας τίθενται ορισμένες 

_________ 

99. Cour de Cassation, chambre civil, 10 sept. 2014, 

CONSORT Y C/ LA SOCIETE LES EDITIONS DAR-

GAUD [https://www.courdecassation.fr]. 

100. Αντίστοιχες προϋποθέσεις δέχεται η βελγική 

θεωρία και νομολογία. Βλ. M a r c  I s g o u r , La satire: 

réflexions sur le «droit à l’humour», ό.π., 67 και Civ. 

Bruxelles, 15 février 1996, Auteurs et Médias 1996, 326 

101. Η παρωδία ρητώς απαριθμείται μεταξύ των ε-

ξαιρέσεων στο άρθρο L 122-5 του γαλλικού νόμου της 

1ης Ιουλίου 1992, στο άρθρο 22 § 1 (6) του βελγικού νό-

μου της 30ης Ιουνίου 1994, όπως ισχύει και στο άρθρο 39 

του ισπανικού νόμου της 12ης Απριλίου 1996, όπως ι-

σχύει.  

ΝοΒ 65 98 
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θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις. Ως προς τις 

θετικές προϋποθέσεις, το έργο παρωδίας οφείλει 

να συνδέεται στενά με τη μορφή και το περιεχό-

μενο ορισμένου προγενέστερου έργου, στο οποίο 

παραπέμπει κατά τρόπο σκωπτικό. Επομένως, η 

παρωδία πρέπει να γίνεται αντιληπτή από το κοι-

νό ως νέο έργο με διακριτά χαρακτηριστικά που 

αποτελεί σκωπτική, κριτική ή περιπαικτική ανά-

γνωση του παρωδούμενου έργου102. Ωστόσο, σε 

αντίθεση με την κοινοτική νομολογία, στην ελλη-

νική έννομη τάξη η παρωδία ως παράγωγο έργο 

πρέπει να εμφανίζει πρωτοτυπία, ήτοι στοιχεία 

της προσωπικής συμβολής του δημιουργού της103. 

Ως προς τις αρνητικές προϋποθέσεις και υπό την 

επήρεια του ισπανικού δικαίου104 γίνεται δεκτό 

ότι η δημιουργία και η εμπορική εκμετάλλευση 

της παρωδίας δεν πρέπει να δημιουργεί σύγχυση 

στο κοινό σε σχέση με το παρωδούμενο έργο, ούτε 

να παραβλάπτει την κανονική εκμετάλλευση αυ-

τού105. Έτσι, η παρωδία δεν μπορεί να αποτελεί 

αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης στον ίδιο 

τομέα με το παρωδούμενο έργο, γιατί τότε συνά-

γεται ότι δημιουργείται με σκοπό να εκμεταλλευ-

τεί την οικονομική επιτυχία του τελευταίου.   

Εφόσον πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η 

_________ 

102. Μ . - Θ .  Μ α ρ ί ν ο ς , ό.π., 98. Η γαλλική νομο-

λογία, με αφορμή την υπόθεση του κινηματογραφικού 

έργου «Presque Rien» όπου χρησιμοποιήθηκαν παραλ-

λαγμένοι οι στίχοι ορισμένου τραγουδιού για να εκ-

φράσουν με ωμό τρόπο τον ομοφυλοφυλικό έρωτα δύο 

νέων, έκρινε ότι το έργο παρωδίας μπορεί να αποτελεί 

ακραία περιπαικτική απόδοση του πρωτότυπου έργου, 

αρκεί να μην προκαλείται σύγχυση στο κοινό. Βλ. TGI 

Paris 29 nov. 2000, Sté BMG Music Pub, Laurent Bou-

tonnat, J-C Dequeant  et Sté Universal Music Pub c/ Sté 

Lancelot Films, RIDA 2/2001, 377. 

103. Φ. Σ σ ί γ κ ο υ  σε Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη/Φ. 

Σσίγκου, ό.π., 366, Ε.  τ α μ α τ ο ύ δ η  σε Λ. Κοτσίρη/Ε. 

ταματούδη, ό.π., 61, όπου η παρωδία αναφέρεται ως 

μορφή διασκευής.  

104. Έτσι ο Μ . - Θ .  Μ α ρ ί ν ο ς , ό.π., 98. Πρβλ. το 

άρθρο 39 του ισπανικού νόμου κατά το οποίο «The pa-

rody of a disclosed work shall not be considered a transforma-

tion that requires the consent of the author, provided that it 

involves no risk of confusion with that work and does no 

harm to the original work or its author». 

105. Μ . - Θ .  Μ α ρ ί ν ο ς , (Η προσβολή), ό.π., 1455, 

Ε. Σταματούδη σε Λ. Κοτσίρη/Ε. ταματούδη, ό.π., 61, Φ. 

Σ σ ί γ κ ο υ  σε Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη/Φ. Σσίγκου, 

ό.π., 367, Σ.-Ε.  υ ν ο δ ι ν ο ύ , Η εικόνα στο δίκαιο, 

άκκουλας 2007, 55-56.   

παρωδία λογίζεται ως μορφή διασκευής και μπο-

ρεί να τύχει οικονομικής εκμετάλλευσης κατόπιν 

αδείας του δημιουργού του παρωδούμενου έργου. 

Εντούτοις, στην πράξη συχνά δεν ζητείται άδεια 

για την κυκλοφορία έργου παρωδίας. τις περι-

πτώσεις αυτές χρειάζεται να σταθμιστεί από το δι-

καστήριο της ουσίας η σύγκρουση μεταξύ του δι-

καιώματος στην ελευθερία έκφρασης του δημι-

ουργού της παρωδίας και του ηθικού δικαιώματος 

του δημιουργού του παρωδούμενου έργου για 

περιφρούρηση της ακεραιότητας106 αυτού.   

Σο σύνθετο έργο αποτελεί, όπως προαναφέρ-

θηκε, συνένωση δύο αυτοτελών έργων διαφορετι-

κού είδους που μπορεί να τύχουν χωριστής οικο-

νομικής εκμετάλλευσης, αλλά αποτελούν μία ορ-

γανική ενότητα. Ως οργανική ενότητα το σύνθετο 

έργο γίνεται αντιληπτό από το κοινό ως ενιαίο 

σύνολο. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση δημι-

ουργίας τραγουδιού με σκοπό τη διακωμώδηση 

αντίστοιχου προγενέστερου έργου, οι προαναφε-

ρόμενες θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις της 

_________ 

106. Η εξουσία ακεραιότητας στη θετική της όψη 

παρέχει στο δημιουργό το δικαίωμα να επιφέρει όσες 

μεταβολές κρίνει αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό του 

έργου εντός των ορίων της καλής πίστης, ενώ στην αρ-

νητική της όψη του παρέχει το δικαίωμα να απαγορεύει 

κάθε παραμόρφωση, περικοπή, αλλοίωση ή τροποποίη-

ση του έργου, καθώς και κάθε άλλη προσβολή προς το 

πρόσωπό του οφειλόμενη στις συνθήκες παρουσίασης 

στο κοινό. Γ. Κ ο υ μ ά ν τ ο ς , ό.π., 261επ., Λ. Κ ο τ σ ί -

ρ η ς , ό.π., 127επ., Μ . - Θ .  Μ α ρ ί ν ο ς , ό.π., 190 επ., Δ. 

Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ , ό.π., 107 επ., Ο. Γ α ρ ο υ φ α λ ι ά , Σα ει-

καστικά έργα και η νομική τους προστασία, Αθήνα 

2001, 134 επ. Έτσι, κρίθηκε ότι αποτελεί προσβολή η σύ-

ντμηση της διάρκειας τραγουδιών, η αλλαγή του τίτλου 

τους, η μεταβολή του μουσικού τους ρυθμού και η αλ-

λοίωση της δομής τους χωρίς την άδεια του στιχουργού 

και συνθέτη αυτών, ακόμη και όταν πρόκειται για δί-

σκους απανθισμάτων. Βλ. ΜΠρΑθ 1293/ 1987, ΝοΒ 1985. 

1423 με σχόλιο Δ. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ . Ομοίως, κρίθηκε ότι 

υφίσταται προσβολή της εξουσίας ακεραιότητας όταν 

αφαιρεθούν τα περισσότερα από τα στοιχεία που απαρ-

τίζουν το αρχικό έργο φωτογραφίας, αρκεί το τελικό 

αποτέλεσμα να παραπέμπει σε αυτό ακόμη και υπό τη 

μορφή σκίτσου. Βλ. ΜΠρΑθ 2122/ 2004, ΔιΜΕΕ 2005. 

100 με σχόλιο Φ. Σ σ ί γ κ ο υ . Αντιθέτως, εσφαλμένα το 

δικαστήριο δεν θεώρησε ότι υφίσταται προσβολή της 

εξουσίας ακεραιότητας συγγραφέως ιστορικού λευκώ-

ματος εξαιτίας της άνευ αδείας τροποποίησης του εξω-

φύλλου του έργου της. Βλ. ΠΠρΑθ 2223/2015, ΝοΒ 

2016. 54 με σχόλιο Π. Κ ο ρ ι α τ ο π ο ύ λ ο υ -Α γ γ έ λ η .  
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παρωδίας (πρωτοτυπία παρωδίας, σχέση με προ-

ϋφιστάμενο έργο, διακριτές διαφορές από αυτό, 

κριτική ή σκωπτική διάθεση εύκολα αντιληπτή 

από το κοινό, έλλειψη κινδύνου σύγχυσης) πρέπει 

να υφίστανται και ως προς τα δύο αυτόνομα μέρη 

του σύνθετου έργου, ήτοι ως προς τη μουσική 

σύνθεση και τους στίχους.  

Σο δικαστήριο της ουσίας εξετάζει εάν συντρέ-

χουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις και  αποφαίνεται 

εάν πρόκειται για απομίμηση του προγενέστερου 

πρωτότυπου έργου ή αντιθέτως για πρωτότυπο 

έργο παρωδίας που μπορεί να τύχει οικονομικής 

εκμετάλλευσης κατόπιν αδείας του αρχικού δημι-

ουργού. 

την περίπτωση της δίκης των ρεμπετών, ακό-

μη και εάν γίνει δεκτό, όπως η υπεράσπιση και ο 

κατηγορούμενος πύρος Περιστέρης επικαλέστη-

καν, ότι η χρήση μουσικού τμήματος της μελω-

δίας του ισπανικού τραγουδιού στο ρεμπέτικο 

τραγούδι επιχειρήθηκε για λόγους διακωμώδησης 

τόσο του ίδιου του τραγουδιού, όσο και της εντο-

νότατης ξενομανίας του ελληνικού πληθυσμού 

την εποχή εκείνη, δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός περί 

δημιουργίας νόμιμου έργου παρωδίας. Σούτο κα-

ταρχήν διότι η χρήση του μουσικού τμήματος της 

μελωδίας που αναλήφθηκε από την ισπανική με-

λωδία δεν χρησιμοποιήθηκε από τον συνθέτη του 

ρεμπέτικου τραγουδιού με εμφανή για το κοινό 

περιπαικτικό τρόπο, όπως οφείλει να συμβαίνει 

στο σκωπτικής φύσεως έργο παρωδίας, αλλά εν-

σωματώθηκε, όπως αποδείχθηκε, έντεχνα στην 

υπόλοιπη μελωδία.  

Επιπροσθέτως, ουδεμία περιπαικτική διάθεση 

του αρχικού έργου προκύπτει από τους στίχους 

του ρεμπέτικου τραγουδιού, εφόσον μπορεί μεν 

να αναγνωστούν ως διακωμώδηση σχετικά με τα 

τρέχοντα ήθη και συνήθειες της ελληνικής κοινω-

νίας την εποχή εκείνη (μιας κοινωνίας που όπως ο 

βαρκάρης Αντώνης «θέλει πλούτη και παλάτια»), 

αλλά δεν μπορούν να αναγνωστούν ως διακωμώ-

δηση της γνώριμης ερωτικής ιστορίας του Αντό-

νιο και της Κάρμεν, την τραγικότητα της οποίας 

αντιθέτως ο στιχουργός φαίνεται ότι ενστερνίζε-

ται πλήρως, εφόσον επιλέγει ένα εξίσου δραματι-

κό και διόλου ειρωνικό τέλος της ερωτικής ιστο-

ρίας των ηρώων του. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος 

στιχουργός Μ. Μάτσας ισχυρίστηκε κατά την α-

κροαματική διαδικασία ότι «οι στίχοι αποτελούν 

πολιτικό μήνυμα για την αλλαγή της ελληνικής 

κοινωνίας».  

Κατά συνέπεια, τόσο ως προς τη μουσική σύν-

θεση, όσο και ως προς τους στίχους δεν πληρού-

νται ούτε η πρώτη προϋπόθεση της άμεσης ανα-

φοράς της παρωδίας στο παρωδούμενο έργο, ούτε 

η δεύτερη προϋπόθεση του εμφανούς από το κοι-

νό σκωπτικού χαρακτήρα του έργου παρωδίας. 

Σο ρεμπέτικο τραγούδι δεν συγκεντρώνει τις θετι-

κές προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να νοη-

θεί ως έργο παρωδίας. Επιβαρυντική συνθήκη θα 

πρέπει επίσης να θεωρηθεί το γεγονός ότι παρω-

δία και παρωδούμενο έργο ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία πνευματικών δημιουργημάτων και έ-

τυχαν οικονομικής εκμετάλλευσης στην ίδια αγο-

ρά κατά τρόπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

προσπάθεια του ρεμπέτικου τραγουδιού να συμ-

μετάσχει στην οικονομική επιτυχία του πρωτότυ-

που ισπανικού τραγουδιού107.  

 

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτει ότι το 

ρεμπέτικο τραγούδι με τον τίτλο «Ο Αντώνης, ο 

βαρκάρης, ο σερέτης» αποτελεί πρωτότυπο παρά-

γωγο έργο, χωρίς στοιχεία παρωδίας, που βασί-

στηκε στο προγενέστερο ισπανικό τραγούδι με 

τίτλο «Antonio Vargas Heredia» και έτυχε παρα-

νόμως εμπορικής εκμετάλλευσης από τους κατη-

γορουμένους, ελλείψει σχετικής αδείας από τους 

Ισπανούς δημιουργούς. 

 

ΣΤ. Αντί επιλόγου 

 
Η εξέταση των παραμέτρων της εικονικής δίκης 
συνιστά υπόθεση εργασίας χρήσιμη για το σχημα-
τισμό της δικανικής κρίσης περί ομοιότητας στα 
μουσικά έργα, στο βαθμό που αναδεικνύει τη ση-
μασία της ανάληψης ποιοτικών δανείων, έστω μι-
κρής έκτασης, από προγενέστερο έργο. Εισφέρει 
επίσης στην παράθεση των θετικών και αρνητικών 
προϋποθέσεων εκμετάλλευσης των παράγωγων 
έργων, στα οποία κατά την ελληνική έννομη τάξη 
κατατάσσονται και τα έργα παρωδίας.  

_________ 

107. Μ . - Θ .  Μ α ρ ί ν ο ς , (Η προσβολή), ό.π., 1455. 

 

 
 
 


