
 
Αριθμός  169/2003 
 
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 
Ε΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 
Συγκροτήθηκε  από  τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Τσαμαδό-Αντιπρόεδρο, Δημήτριο Βούρβαχη, 
Στυλιανό Μοσχολέα-Εισηγητή, Χρήστο Μαυρογένη και Ευριπίδη Αντωνίου, Αρεοπαγίτες. 
 
ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 10 Ιανουαρίου 2003, με την παρουσία 
του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Καφίρη, (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας)  και του 
Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου 
………. του ………., κατοίκου ………., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του 
Γεώργιο Κριμίζη, για αναίρεση της 814/2002 αποφάσεως του  Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, 
με πολιτικώς ενάγοντες τους: 1. Ομόρρυθμη Εταιρία με την επωνυμία "……….", που εδρεύει στην 
………. και εκπροσωπείται νόμιμα και 2. ΣΥΝ.Π.Ε. με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ" που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκαν στο 
δικαστήριο. 
 
Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης με την υπ' αριθ. 814/2002 απόφασή του διέταξε όσα 
λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, 
για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Μαρτίου 2002 αίτησή του αναιρέσεως, που 
καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 780/2002. 
 
Αφού άκουσε 
 
Τον πληρεξούσιο  δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε  όσα αναφέρονται  στα σχετικά 
πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως και 
να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη. 
 
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
 
Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 του ΠΚ, το αξιόποινο των εγκλημάτων εξαλείφεται με παραγραφή 
η οποία, προκειμένου για πλημμελήματα είναι πέντε έτη και αρχίζει από την ημέρα τέλεσης της 
αξιόποινης πράξης. Η προθεσμία αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και 
εωσότου γίνει αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, όχι όμως πέρα των τριών ετών για τα 
πλημμελήματα. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 310 παρ. 1 εδ. β', 
370 εδαφ. β' και 511 του ΚΠΔ, προκύπτει ότι η παραγραφή, ως θεσμός δημόσιας  τάξης, 
εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, σε κάθε στάση της δίκης, ακόμη και από τον Άρειο 
Πάγο, ο οποίος διαπιστώνοντας τη συμπλήρωσή της, έστω και μετά την άσκηση της αναίρεσης, 
υποχρεούται να αναιρέσει την προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση και να παύσει οριστικά την 
ποινική δίωξη κατά του καταδικασθέντος, εφόσον η αίτηση αναίρεσης είναι τυπικά παραδεκτή, 
γιατί ασκήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα και περιέχει σύμφωνα με τα συνδυασμένα άρθρα 474 παρ. 
2 και 509 του ΚΠΔ ένα τουλάχιστον παραδεκτό λόγο από αυτούς που περιοριστικά αναφέρονται 
στο άρθρο 510 παρ. 1 του ΚΠΔ, χωρίς να απαιτείται να είναι ο λόγος αυτός και βάσιμος. Στην 
προκειμένη περίπτωση, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, 
καταδίκασε τον αναιρεσείοντα σε φυλάκιση πέντε (5) μηνών (με αναστολή), για παράβαση του 
άρθρου 66 παρ. 1 ν. 2121/1993 περί "πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων κλπ", 
δηλαδή για πράξη που έχει χαρακτήρα πλημμελήματος, και έχει τελεστεί στη Θεσσαλονίκη την 11 
Μαρτίου 1994. Όμως εφόσον έκτοτε μέχρι σήμερα, παρήλθε ήδη πλήρης οκταετία, το αξιόποινο 
του ανωτέρω πλημμελήματος έχει εξαλειφθεί λόγω παραγραφής. Κατά συνέπεια, εφόσον η αίτηση 
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αναιρέσεως έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, και περιέχει παραδεκτούς λόγους αναιρέσεως 
κατά το άρθρο 510 παρ. 1 του ΚΠΔ, ανεξάρτητα από τη βασιμότητα κάποιου από αυτούς, πρέπει 
να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον του 
κατηγορουμένου για την ανωτέρω αξιόποινη πράξη. 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 
Αναιρεί την 814/2002 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Και 
Παύει οριστικά την κατά του ………. ποινική δίωξη, για το ότι  στη ………. την 11-3-1994, χωρίς 
δικαίωμα εκτέλεσε δημόσιο έργο που είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα, 
ως νόμιμος εκπρόσωπος του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ………., επέτρεψε την από αυτόν προβολή 
της κινηματογραφικής ταινίας "………." και έτσι την έκανε προσιτή σε ευρύ κύκλο προσώπων, 
χωρίς να έχει  την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια της εταιρείας "……….", που είχε το αποκλειστικό 
δικαίωμα διάθεσης στην Ελλάδα της ανωτέρω ταινίας και είναι μέλος του Οργανισμού Συλλογικής 
Διαχείρισης και Προστασίας Συγγενικών Δικαιωμάτων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Μέσων. 
 
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα  στις 28 Ιανουαρίου 2003. Και 
Δημοσιεύθηκε  στην Αθήνα,  σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις  30 Ιανουαρίου 
2003. 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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