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Επειδή εκ της διατάξεως του άρθρου 80 του ΚΠολΔ οριζούσης ότι "εάν τρίτος εις 
δίκην μεταξύ άλλων εκκρεμή έχει έννομον συμφέρον ν` αποβή η δίκη υπέρ τίνος των 
διαδίκων δικαιούται, μέχρις αμετακλήτου αποφάσεως, να παρέμβη προσθέτως προς 
υποστήριξιν του διαδίκου τούτου, προκύπτει ότι απαραίτητος προϋπόθεσις της 
προσθέτου παρεμβάσεως είναι η εις τον παρεμβαίνοντα τρίτον ύπαρξις του ειδικού 
εννόμου συμφέροντος, όπως η μεταξύ άλλων εκκρεμής δίκη αποβή υπέρ του, δι" όν 
παρεμβαίνει αρχικού διαδίκου. Το έννομον δε τούτο συμφέρον δέον να 
προσδιορίζηται σαφώς εις το δικόγραφον της παρεμβάσεως, κατά την ρητήν διάταξιν 
του αρθρ. 18 §1 εδ. β` στοιχ. β` του ΚΠολΔ. Εξ ετέρου έννομον συμφέρον προς 
παρέμβασιν υφίσταται όταν δια ταύτης δύναται να προστατευθή δικαίωμα του 
παρεμβαίνοντος ή ν` αποτροπή η εις βάρος του δημιουργία νομικής υποχρεώσεως 
και αν έτι το προστατευτικόν δικαίωμα ή η αποφευκτέα νομική υποχρέωσις δεν έχουν 
περιουσιακόν χαρακτήρα, δέον όμως όπως ταύτα απειλούνται εκ της 
δεσμευτικότητος ή της εκτελεστότητος της εκδοθησομένης αποφάσεως , ή εκ της 
προσβολής τούτων εκ των αντανακλαστικών συνεπειών. Τοιούτον όμως έννομον 
συμφέρον δεν υφίσταται παρά τη ενώσει ορισμένων επαγγελματιών εκ του ότι εν 
δίκη μέλους της μετά τρίτου διακυβεύεται η προσβολή της προσωπικότητος του 
μέλους της τούτου, έστω και αν το δικαίωμα τούτου προστατεύεται δια 
συνταγματικών διατάξεων, ή η προστασία δικαιωμάτων των λοιπών μελών της, αφού 
και εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν η εκδοθησομένη εν δίκη μεταξύ τρίτου και 
τίνος των μελών της ενώσεως απόφασις περί δικαιώματος τούτου, ούτινος η 
προστασία αποτελεί τον σκοπόν της ενώσεως, ούτε δεδικασμένον κατά των λοιπών 
μελών της ενώσεως παράγει ούτε ανακλαστικώς επιβλαβείς συνεπείας ως προς το 
δικαίωμα αυτών έχει. Εν όψει των προεκτεθέντων η, εν τη προκειμένη δίκη μεταξύ 
της εφεσίβλητου εταιρίας παραγωγής δίσκων κλπ υπό την επωνυμίαν "……..", και του 
μέλους αυτής ……., περί αποζημιώσεως δια την υπό της πρώτης προσβολήν των 
δικαιωμάτων του επί ωρισμένων ασμάτων, πρόσθετος παρέμβασις του εν Αθήναις 
εδρεύοντος σωματείου υπό την επωνυμίαν "ΕΜΣΕ - Ενωσις Μουσικοσυνθετών 
Στιχουργών Ελλάδος", υπέρ του μέλους της τούτου, δι` ην προβάλλεται, (εν τω 
δικογράφω της παρεμβάσεως ταύτης), ως έννομον συμφέρον, αφ` ενός η επιδίωξις 
εφαρμογής των προστατευουσών την προσωπικότητα του δημιουργού, 
προσβαλλομένη ν δια της παρανόμου αποτυπώσεως του έργου του υπό τρίτου, 
διατάξεων των άρθρων 2 § 1 και 5 § 1 του ισχύοντος Συντάγματος και αφ` ετέρου η 
προστασία του γενικωτέρου ηθικού συμφέροντος του παρεμβαίνοντος "όπως μη 
προσβάλονται και κλονίζονται αυτά ταύτα τα θεμέλια της προστασίας δικαιωμάτων 
των πνευματικών δημιουργών εν τη ιδέα τη ολότητι των", είναι απαράδεκτος ελλείψει 
του, κατά τ` άνω προσδιορισθέντος, ως απαιτουμένου εκ της διατάξεως του άρθρου 
80 του ΚΠολΔ, ειδικού εννόμου συμφέροντος. Τέλος η διάταξις του άρθρου 669 §3 
του ΚΠολΔ η παρέχουσα εις τα ανεγνωρισμένα επαγγελματικά σωματεία 
εργαζομένων ή εργοδοτών ή ανεγνωρισμένος ενώσεις το δικαίωμα όπως 
παρεμβαίνουν εις πάσαν δίκην αφορώσαν την ερμηνείαν ή εφαρμογήν συλλογικής 
συμβάσεως εργασίας... ή διατάξεως εξομοιουμένης προς διατάξεις τοιαύτης 
συλλογικής συμβάσεως, προς προστασίαν του συλλογικού συμφέροντος το οποίον 
παρουσιάζει η έκβασις της δίκης", δεν εφαρμόζεται επί της προκειμένης κατ` 
αναίρεσιν δίκης, το μεν, ως αφορώσα ειδικώς και περιωρισμένως τας επί εργατικών 
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διαφορών δίκας, το δε ως αναφερομένη εις την ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστού 
διαδικασίαν, ως προκύπτει εκ του ότι δια την εφαρμογήν της άνω διατάξεως και εις 
την κατ` έφεσιν και αναψηλάφησιν δίκην εθεσμοθετήθησαν ειδικαί διατάξεις των 
άρθρων 674 § 2 και 675 του ΚΠολΔ, εξ ου παρέπεται ότι η προπαρατεθείσα διάταξις 
του αρθρ. 669 § 3 δεν εφαρμόζεται εις την κατ` αναίρεσιν δίκην, εφ` όσον δεν 
προβλέπεται η εφαρμογή της εν αυτή δια παρόμοιας προς τας των άρθρων 674 §2 
και 675, ειδικωτέρας διατάξεις (βλ. ΟλΑΠ 387/1969). 
 
Επειδή βάσει της εκ του άρθρου 361 του ΑΚ (διεπούσης και τας περί μεταβιβάσεως ή 
εκμεταλλεύσεως πνευματικής ιδιοκτησίας), απορρεούσης αρχής της ελευθερίας των 
συμβάσεων, είναι επιτρεπτή και η σύμβασις δια της οποίας παρέχεται υπόσχεσις περί 
μεταβιβάσεως ή εκμεταλλεύσεως μη δημιουργηθέντος εισέτι έργου ή και πλειόνων 
μελλόντων να δημιουργηθώσιν έργων, ήτις μη εμπίπτουσα εις την απαγόρευσιν της 
μεταβιβάσεως πάσης μελλούσης περιουσίας ή ποσοστού αυτής, του άρθρου 366 του 
Αστικού Κωδικός ως αφορώσα ουχί εις μεταβίβασιν τοιαύτης περιουσίας του 
δημιουργού πνευματικού έργου, αλλά περιουσιακών τινών στοιχείων, άτινα μέλλουσι 
να προκύψωσι εκ της μελλοντικής πνευματικής δημιουργίας, δύναται να θεωρηθή 
άκυρος, αν αντιβαίνη εις ετέραν απαγορευτικήν διάταξιν του Αστικού Κωδικός ή 
προσβάλλει τα χρηστά ήθη ιδία ως δεσμεύουσα υπερμέτρως την ελευθερίαν του 
προσώπου (αρθρ. 179 ΑΚ), οίαι είναι αι τοσούτον γενικού περιεχομένου ως προς τον 
αριθμόν των έργων και απεριόριστοι χρονικώς, ώστε ο μεταβιβάζων να εμφανίζηται 
απαλλοτριών παν εκ της πνευματικής του εργασίας μέλλον να παραχθή δικαίωμα του 
υπέρ του αντισυμβαλλομένου η, ως πνευματικού δημιουργού, προσωπικότης του να 
εκμηδενίζηται δια το αόριστον μέλλον. Αι αμφοτεροβαρείς συνεπώς συμβάσεις των 
οποίων μεταβιβάζει τι εις έτερον το δικαίωμα αναπαραγωγής και εκμεταλλεύσεως των 
μελλόντων προϊόντων της διανοίας του και δη επί περιωρισμένον χρόνον, είναι κατ` 
αρχήν έγκυροι, εφ` όσον δεν είναι αισχροκερδείς. Εν προκειμένω, ως δείκνυται εκ 
της προσβαλλομένης αποφάσεως του, το δίκασαν Εφετείον εδέξατο ότι ο 
αναιρεσείων, (ων μουσικοσυνθέτης), δια της από 1ης Νοεμβρίου 1973 εγγράφου 
συμβάσεως καταρτισθείσης μεταξύ αυτού και της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύμου 
Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Α.Ε.Π.Ι.), εξεχώρησεν 
προς την εταιρίαν ταύτην το αποκλειστικόν και απόλυτον δικαίωμα της 
αναπαραγωγής και εκμεταλλεύσεως των μουσικών συνθέσεων του και δη ου μόνον 
των υφισταμένων κατά την υπογραφήν της συμβάσεως, αλλά και των μελλουσών να 
παραχθώσιν, (κατά την συμφωνηθείσαν 10ετή διάρκειαν της συμβάσεως), τοιούτων, 
έναντι συμφωνηθείσης αμοιβής εξ 75% επί παντός παρά της άνω εταιρίας 
εισπραττομένου, δια την χρησιμοποίησιν των έργων του καθαρού ποσού. ` Οτι 
δυνάμει της συμβάσεως ταύτης η μετά του αναιρεσείοντος αντισυμβληθείσα άνω 
εκδοχεύς εταιρία, παρεχώρησε περαιτέρω την άδειαν αναπαραγωγής και 
εκμεταλλεύσεως των επιδίκων συνθέσεων του αναιρεσείοντος εκχωρητού εις την ήδη 
αναιρεσίβλητον, ήτις και αναπαρήγαγεν εις δίσκους και κασσέτας μουσικός συνθέσεις 
τούτου παραχθείσας μετά την κατάρτισιν της άνω συμβάσεως, ήτοι κατά το έτος 
1974, τας υπάτους τίτλους "………." και "…………". `Εκρινε δε ότι η σύμβασις αύτη, 
ήτις, εν όψει της περιωρισμένης χρονικής της διαρκείας, δεν δεσμεύει υπερμέτρως 
την ελευθερίαν του αναιρεσείοντος, όσον αφορά την δημιουργικήν του 
δραστηριότητα, είναι έγκυρος. Περαιτέρω δ` εκτιμώσα και ειδικόν όρον αυτής, κατά 
τον οποίον ο εκχωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να παραδώση εις την εταιρίαν 
πλήρη κατάλογον των έργων, άτινα του ανήκουν καθώς και να την ειδοποιή δια τα 
εκάστοτε νέα εργάτου και να παρέχη πάσαν πληροφορίαν αφορώσαν ταύτα και 
τούτο υπ` ευθύνη του, άλλως η εταιρία ουδεμίαν έχει υποχρέωσιν προστασίας ή 
υπολογισμού κατά τας διανομάς (εκτελεστικών δικαιωμάτων) επί των μη δηλωθέντων 
έργων, έκρινε ότι ούτε εξ αυτού ούτε εκ της όλης συμβάσεως εκχωρήσεως 
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προέκυπτεν ότι "η συμβατική παραχώρησις της αναπαραγωγής και εκμεταλλεύσεως 
των μουσικών συνθέσεων του αναιρεσείοντος -εκχωρητού επέρχεται από και δια της 
εγγράφου δηλώσεως των συνθέσεων του εκχωρητού τούτου, του προρρηθέντος 
όρου αποσκοπούντος μόνον εις την παροχήν προς την εκδοχέα Α.Ε.Π.Ι. της 
δυνατότητος προστασίας των επί των έργων του εκχωρητού και των μελλοντικών 
δικαιωμάτων αυτού και τον καθορισμόν του ύψους της εκ της εκμεταλλεύσεως 
τούτων αμοιβής του, άποψιν ην έκρινεν ενισχυομένην και εξ ετέρων συμβατικών 
όρων αποκλειόντων εις τούτον την, άνευ αδείας της εκδοχέως, πώλησιν των 
έργωντου, τον καθορισμόν των ποσοστών του ή περαιτέρω εκχώρησιν των 
δικαιωμάτων του. Κατ` ακολουθίαν δε των άνω παραδοχών, έκρινεν ότι η 
εκδηλωθείσα εναντίωσις του αναιρεσείοντος κατά της δημοσίας εκτελέσεως των 
αναπαραχθεισών υπό της αναιρεσιβλήτου άνω συνθέσεων του, θεμελιουμένη υπ` 
αυτού εις την κατ` απουσίαν αβάσιμον, άποψιν του, ότι δεν ήτο ικανοποιητική η 
δοκιμαστική εκτέλεσις αυτών (ην καθ` α δέχεται, εχρησιμοποίησεν πρότερον ο 
αναιρεσείων δια συμμετοχήν εις μουσικόν διαγωνισμόν εις Ιαπωνίαν της συνθέσεως 
του "……….." ένθα και έτυχε τιμητικής διακρίσεως), δεν εδέσμευσεν την 
αναιρεσίβλητον, δι` ο και απέρριψε, δι` επικυρώσεως της εκκληθείσης πρωτοδίκου 
αποφάσεως, την ένδικον αγωγήν του αναιρεσείοντος, δι` ης εδίωκεν την, λόγω της 
άνευ αδείας του εκτελέσεως των άνω συνθέσεων του, αποζημίωσίν του δια ποσόν εκ 
δραχμών 360.000. Ούτως αποφηνάμενον το Εφετείον ουδόλως παρεβίασε τας 
προπαρατεθείσας διατάξεις και δη την τοιαύτην του άρθρου 57 και 179 του Αστικού 
Κωδικός, ας ορθώς ηρμήνευσε και εφήρμοσε και δη διαλαβούσα κλήσεις σαφείς και 
ουχί αντιφατικός αιτιολογίας. Όθεν οι πρώτος, δεύτερος κατά δεύτερον σκέλος του, 
τρίτος και τέταρτος λόγοι αναιρέσεως, προσάπτοντες εις την προσβαλλομένην 
απόφασιν τας πλημμελείας της παραβιάσεως το μεν της διατάξεως του άρθρου 179 
ΑΚ δια της μη εφαρμογής της παρά την παραδοχήν ότι η άνω σύμβασις εκχωρήσεως 
αφεώρα την εκχώρησιν των επί μελλόντων έργων ολοκλήρου δεκαετίας δικαιωμάτων 
του, το δε της διατάξεως του άρθρου 57 του αυτού κωδικός δια της παραδοχής ότι η 
εκ μέρους του προβληθείσα μη ικανοποιητική δοκιμαστική εκτέλεσις των άνω 
συνθέσεων του και η επί ταύτης ερειδομένη άρνησίς του απετέλουν αβάσιμον 
ισχυρισμόν του, και της ελλείψεως νομίμου βάσεως, δι` ανεπαρκείς και αντιφατικός 
αιτιολογίας, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι τρεις πρώτοι και ως πλήττων την περί 
πραγμάτων ουσιαστικήν κρίσιν του δικαστηρίου της ουσίας, ο τέταρτος. 
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