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ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
 
Α1΄ Πολιτικό Τμήμα 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές : Δημήτριο Λοβέρδο, Αντιπρόεδρο, Γεώργιο Καλαμίδα, Δημήτριο 
Κανελλόπουλο, Διονύσιο Γιαννακόπουλο και Χαράλαμπο Δημάδη, Αρεοπαγίτες.
 
ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Ιανουαρίου 2007, με την παρουσία και 
της Γραμματέως Ελένης Γιαννέλη, για να δικάσει μεταξύ :
 
Της  αναιρεσείουσας  :  Ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία  "...."  και  διακριτικό  τίτλο 
"...............................", που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε 
από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Διονύσιο Σκαλτσά.
 
Της αναιρεσίβλητης : Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ".......", που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής 
και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Κωνσταντία Καζά.
 
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 5-6-1999 αγωγή της ήδη αναιρεσίβλητης, που κατατέθηκε στο 
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις : 5520/2003 οριστική του ίδιου δικαστηρίου 
και 6693/2005 του Εφετείου Αθηνών. 

Την αναίρεση της τελευταίας αποφάσεως ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 14 Μαρτίου 2006 αίτησή 
της.  Κατά  τη  συζήτηση  της  αιτήσεως  αυτής,  που  εκφωνήθηκε  από  το  πινάκιο,  οι  διάδικοι 
παραστάθηκαν,  όπως  σημειώνεται  πιο  πάνω.  Ο  Εισηγητής  Αρεοπαγίτης  Χαράλαμπος  Δημάδης 
ανέγνωσε την από 28 Δεκεμβρίου 2006 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της 
αιτήσεως αναιρέσεως. Ο πληρεξούσιος της αναιρεσείουσας ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως,  η 
πληρεξούσια της αναιρεσίβλητης την απόρριψή της και καθένας την καταδίκη του αντιδίκου μέρους 
στη δικαστική δαπάνη.
 
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Επειδή κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολ.Δ, η αγωγή εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται για κάθε 
δικόγραφο (αρθ. 117,118 ΚΠολ.Δ.), πρέπει να περιέχει επί πλέον : α) σαφή έκθεση των γεγονότων 
που  θεμελιώνουν,  σύμφωνα  με  το  νόμο  την  αγωγή  και  δικαιολογούν  την  άσκησή  της  από  τον 
ενάγοντα κατά του εναγόμενου, β) ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και γ)ορισμένο 
αίτημα. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής αρκεί για το ορισμένο και κατά συνέπεια το παραδεκτό 
της  αγωγής  να  εκτίθενται  στο  δικόγραφο  αυτής  τα  πραγματικά  περιστατικά  που  αποτελούν  τις 
προϋποθέσεις εφαρμογής ορισμένης νομικής διατάξεως, στα οποία και θεμελιώνεται το ασκούμενο με 
την αγωγή δικαίωμα. 

Εξάλλου, η μεν ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της αγωγής, που υπάρχει όταν δεν αναφέρονται σ` αυτή 
όλα  τα προαναφερόμενα  στοιχεία  που κατά  νόμο  θεμελιώνουν  την  ασκούμενη  αξίωση,  ελέγχεται 
αναιρετικώς ως παραβίαση από τον αριθμό 14 του άρθρου 559 ΚΠολ.Δ., σε συνδυασμό προς τον 
αριθμό 8 του ιδίου άρθρου, όταν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη του ουσιώδη ισχυρισμό, μη 



διαλαμβανόμενο  στην  ιστορική  βάση  της  αγωγής,  η  δε  νομική  αοριστία  της,  δηλαδή  εκείνη  που 
συνδέεται με την εκτίμηση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που πρέπει να εφαρμοσθεί, ελέγχεται ως 
παράβαση από το άρθρο 559 αριθμ. 1 ΚΠολ.Δ. αν το δικαστήριο της ουσίας για την κρίση του ως προς 
την νομική βασιμότητα της αγωγής είτε αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα ο νόμος απαιτεί, είτε 
αρκέσθηκε σε λιγότερα. Περαιτέρω ως πράγματα κατά την έννοια του αριθμού 8 του άρθρου 559 του 
Κ.Πολ.Δ.,  νοούνται  οι  αυτοτελείς πραγματικοί  ισχυρισμοί  των διαδίκων, οι  οποίοι  ασκούν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης και τείνουν στην θεμελίωση ή στην κατάλυση ή στην παρακώλυση 
ουσιαστικού  ή  δικονομικού  δικαιώματος,  που  έχει  ασκηθεί  με  την  αγωγή,  ανταγωγή,  ένσταση  ή 
αντένσταση. Όμως, πράγματα δεν αποτελούν οι νομικοί ισχυρισμοί, καθώς και τα πραγματικά ή νομικά 
επιχειρήματα. Ειδικότερα, η επιλογή του εκάστοτε εφαρμοστέου κανόνος ουσιαστικού δικαίου στα 
πλαίσια του υπαγωγικού συλλογισμού, είναι έργο του δικαστηρίου μη δεσμευόμενου από την σχετική 
αναφορά του διαδίκου, διαλαμβανόμενη στο δικόγραφο της αγωγής. Στην προκειμένη περίπτωση στην 
ένδικη αγωγή ιστορούνται τα εξής περιστατικά: Η αναιρεσίβλητη ενάγουσα έχει ως καταστατικό της 
σκοπό  την  προστασία  εν  γένει  της  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας,  ενώ  ο  εκ  των  εναγόντων  ... 
μουσικοσυνθέτης,  είναι  πνευματικός  δημιουργός  και  ειδικότερα  συνθέτης  μουσικής,  ο  οποίος  με 
έγγραφη σύμβαση εξεχώρησε σ`αυτή το περιουσιακό του δικαίωμα που έχει  πάνω στα έργα της 
πνευματικής του δημιουργίας, η οποία και χορηγεί εκάστοτε άδεια για την χρήση και εκμετάλλευση 
τους. Κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του έτους 1997 ο τηλεοπτικός σταθμός με τον διακριτικό 
τίτλο "...." ιδιοκτησίας της δευτέρας εναγομένης με την επωνυμία ".....", μετέδωσε μια σκηνή από την 
κινηματογραφική ταινία με τον τίτλο ".....", με πρωταγωνιστή τον ....., την μουσική της οποίας είχε 
γράψει ο δεύτερος εκ των εναγόντων. Το εν λόγω διαφημιστικό "σποτ" προέβαλλε η δευτέρα εκ των 
εναγομένων  από  τον  ανωτέρω τηλεοπτικό  σταθμό  κατ`  εντολή  και  για  λογαριασμό  της  πρώτης 
εναγομένης (αναιρεσειούσης) η οποία εκμεταλλεύεται το ".....", το οποίο και διεφημίζετο με αυτό το 
"σποτ". Στο τέλος του "σποτ" αναφέρετο η φράση "Η παραπάνω κωμική σκηνή ήταν μία προσφορά 
του ".....". Καθ` όλη την διάρκεια του διαφημιστικού αυτού "σποτ" ακουγότανε η μουσική του άνω 
δημιουργού (δευτέρου ενάγοντος). Η χρήση της εν λόγω μουσικής συνθέσεως έγινε χωρίς την νόμιμη 
άδεια της αναιρεσιβλήτου, στην οποία είχε εκχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης του άνω μουσικού 
έργου, συνιστώσα έτσι παράνομη πράξη οφειλομένη σε υπαιτιότητα της αναιρεσειούσης που έδωσε 
και  την  εντολή  της  αναμεταδόσεως.  Εζήτησε  δε  η  αναιρεσίβλητη  την  προς  αυτή  επιδίκαση 
αποζημίωσης  και  χρηματικής  ικανοποίησης  λόγω  ηθικής  βλάβης  από  την  ανωτέρω παράνομη  και 
υπαίτια συμπεριφορά της αναιρεσειούσης. Υπό το ανωτέρω περιεχόμενο η αγωγή διαλαμβάνει όλα τα 
κατά το άρθρο 216§1Κ.Πολ.Δ. αναγκαία για την πληρότητα του δικογράφου της στοιχεία, δηλαδή τα 
γεγονότα που απαιτούνται για την θεμελίωση της ασκούμενης αξιώσεως. 

Ειδικότερα για την δικονομική πληρότητα της αγωγής, δεν ήταν αναγκαία η παράθεση, πέραν των 
ανωτέρω περιστατικών, και  της ακριβούς ημερομηνίας και  ώρας που έλαβαν χώρα οι  χωρίς άδεια 
μουσικές  αναμεταδόσεις,  ούτε  και  η  ημερομηνία  εκχωρήσεως  προς  την  αναιρεσίβλητη  των 
περιουσιακών δικαιωμάτων του δημιουργού επί της μουσικής συνθέσεως που αναφέρεται στην αγωγή. 
Επομένως το Εφετείο που με την προσβαλλομένη απόφασή του έκρινε την αγωγή ποσοτικά ορισμένη, 
δεν υπέπεσε στην αναιρετική πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ.14 του Κ.Πολ.Δ., με το να μην κηρύξει  
παρά το νόμο απαράδεκτο, και οι πρώτος και δεύτερος, κατά το πρώτο μέρος του, λόγοι αναιρέσεως,  
διά των οποίων αποδίδεται στην προσβαλλομένη απόφαση η αιτίαση από τον αριθμό 14 του άρθρου 
559 ΚΠολ.Δ.,  είναι  απορριπτέοι  ως αβάσιμοι. Επίσης,  ο τρίτος λόγος αναιρέσεως, ως προς τα δύο 
αυτού μέρη, δια του οποίου ψέγεται η προσβαλλομένη απόφαση για πλημμέλειες από τους αριθμούς 1 
και 8 του άρθρου 559 ΚΠολ.Δ., συνιστάμενες στο ότι το Εφετείο, κρίνοντας νόμιμη την αγωγή της 
αναιρεσιβλήτου,  έλαβε  υπόψη  του  ουσιαστικού  δικαίου  κανόνες  διαφορετικούς  από  τους 
αναφερομένους στην αγωγή, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος.  

ΙΙ. Επειδή, κατά την έννοια του εδαφίου 1 του άρθρου 559 ΚΠολ.Δ., η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου  έγκειται  στην  ψευδή  ερμηνεία  ή  εσφαλμένη  εφαρμογή  αυτού,  η  οποία  υπάρχει  όταν 
εφαρμόζεται κανόνας δικαίου, ενώ δεν υφίστανται οι πραγματικές προϋποθέσεις του, ή αντιστρόφως 



όταν δεν εφαρμόζεται κανόνας δικαίου, ενώ υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του. Και κατά την 
έννοια  του  εδαφίου  19  του  ιδίου  άρθρου,  λόγος  αναιρέσεως  για  έλλειψη  νομίμου  βάσεως  της 
αποφάσεως ιδρύεται όταν από τις αιτιολογίες της δεν προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι 
αναγκαία για να κριθεί αν στην συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν οι νόμιμοι όροι της ουσιαστικής 
διατάξεως που εφαρμόσθηκε, ή δεν συντρέχουν ώστε να αποκλείεται η εφαρμογή της, καθώς και όταν 
η  απόφαση  δεν  έχει  καθόλου  ή  έχει  αιτιολογίες  ελλιπείς  και  αντιφατικές  ως  προς  το  νομικό 
χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης (Ολ. Α.Π. 12-13/95). Εξάλλου κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.2121/1993 "οι 
πνευματικοί δημιουργοί, με την δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ`αύτό πνευματική ιδιοκτησία, 
που περιλαμβάνει,  ως  αποκλειστικά και  απόλυτα δικαιώματα,  το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του 
έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και  το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού του δεσμού προς 
αυτό(ηθικό δικαίωμα).  Με το άρθρο 2 παρ 1 του ιδίου νόμου ορίζεται  ότι  "Ως έργο νοείται  κάθε 
πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου,  τέχνης ή επιστήμης,  που εκφράζεται  με  οποιαδήποτε 
μορφή, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις, με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά 
έργα, με μουσική ή χωρίς, οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, 
οι  χάρτες,  τα  τρισδιάστατα  έργα  που  αναφέρονται  στην  γεωγραφία,  την  τοπογραφία,  την 
αρχιτεκτονική ή την επιστήμη". Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι το έργο, 
ως  πνευματικό  δημιούργημα,  λόγου,  τέχνης ή επιστήμης,  που εκφράζεται  με  οποιαδήποτε μορφή 
προσιτή στις αισθήσεις, προστατεύεται από τις εν λόγω και λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού, εφόσον 
ανταποκρίνεται  στις  προϋποθέσεις  της  γενικής  ρήτρας(άρθρο  2  παρ.  1),  δηλαδή  εφόσον  είναι 
πρωτότυπο. Η "πρωτοτυπία", η έννοια της οποίας δεν προσδιορίζεται γενικά από το νόμο, είναι κατά 
την κρατούσα στην νομολογία άποψη, η κρίση ότι, κάτω από παρόμοιες συνθήκες και με τους ίδιους 
στόχους,  κανένας  άλλος  δημιουργός,  κατά  λογική  πιθανολόγηση,  δεν  θα  ήταν  σε  θέση  να 
δημιουργήσει έργο όμοιο ή ότι παρουσιάζει μια ατομική ιδιομορφία ή ένα ελάχιστο όριο "δημιουργικού 
ύψους", κάποια απόσταση δηλαδή από τα ήδη γνωστά ή αυτονόητα. Περαιτέρω κατά την διάταξη του 
άρθρου  54  παρ.  1,  3  του  Ν.  2121/1993  οι  πνευματικοί  δημιουργοί  μπορούν  να  αναθέτουν  σε 
οργανισμούς  συλλογικής  διαχείρισης  και  προστασίας  την  διαχείριση  του  περιουσιακού  τους 
δικαιώματος ή των εξουσιών που απορρέουν από αυτό, η δε ανάθεση μπορεί να γίνεται με μεταβίβαση 
του δικαιώματος ή των σχετικών εξουσιών προς το σκοπό της διαχείρισης ή της προστασίας. Όπως δε 
προκύπτει από την διάταξη του άρθρου 65 παρ. 2 του Ν.2121/1993 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των άρθρων 57,58,297,298,914 και 932 Α.Κ, κάθε πράξη που έχει ως αντικείμενο και περιεχόμενο 
όμοιο με το αντικείμενο και περιεχόμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτή δεν συντελείται 
από  τον  δικαιούχο  ή  με  την  συναίνεσή  του,  συνιστά  αντικειμενικώς  παράνομη  πράξη,  οπότε 
συντρεχόντων και των λοιπών ουσιαστικών όρων του άρθρου 914 του Α.Κ., όπως η υπαιτιότητα, η 
ύπαρξη ζημίας και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ παρανόμου πράξεως και  ζημίας, γεννιέται αξίωση 
προς αποζημίωση και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Στην προκειμένη περίπτωση το 
Εφετείο  με  την  προσβαλλομένη  απόφαση  δέχθηκε  ανελέγκτως  τα  εξής  περιστατικά:  "Η  πρώτη 
ενάγουσα Ανώνυμη Εταιρεία Προστασίας Πνευματικής ιδιοκτησίας (Α.Ε.Π.Ι) είναι ο προβλεπόμενος από 
τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 ν. 2121/1993 οργανισμός συλλογικής διαχείρισης της προστασίας 
της  πνευματικής  ιδιοκτησίας.  Σύμφωνα  με  το  καταστατικό  της  έχει  σκοπό  την  προστασία  της 
πνευματικής ιδιοκτησίας γενικά,  αλλά και  κάθε συναφούς με αυτήν δικαιώματος των δημιουργών, 
αναλαμβάνοντας τη διαχείριση και την προστασία του περιουσιακού δικαιώματος και των εξουσιών 
που απορρέουν από αυτό, με ανάθεση από τους τελευταίους, που μπορεί να γίνει με μεταβίβαση σ` 
αυτή του δικαιώματός τους. Προς επίτευξη των σκοπών της εγείρει αγωγές για τη νόμιμη προστασία 
των δικαιωμάτων των δημιουργών και νομιμοποιείται στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων τους, που 
έχουν  μεταβιβασθεί  σ`  αυτήν.  Ο  δεύτερος  ενάγων  είναι  πνευματικός  δημιουργός,  ήτοι  συνθέτης 
μουσικής.  Με τις από 29.5.1991 και  6.11.2001 έγγραφες συμβάσεις,  ο τελευταίος εκχώρησε στην 
πρώτη  ενάγουσα,  έναντι  αμοιβής,  το  δικαίωμα  εκμεταλλεύσεως  των  έργων  του(περιουσιακό 
δικαίωμα).  Έτσι  η Α.Ε.Π.Ι.  έχει  δικαίωμα να χορηγεί  με έγγραφά της τις κατά νόμο άδειες στους 
χρήστες των έργων του. Αρχές του έτους 1997 η πρώτη εναγόμενη, η οποία εξέδιδε το λαχείο ........ 
ενημερώθηκε ότι ο τηλεοπτικός σταθμός "......", του οποίου η ιδιοκτησία και εκμετάλλευση ανήκε στη 



δεύτερη εναγόμενη, επρόκειτο να εντάξει στο πρόγραμμά της μικρές εκπομπές, που θα ονομάζονταν 
"....."  και  θα  αποτελούνταν  από  προβολές  μικρών αποσπασμάτων γνωστών κωμικών ταινιών  του 
ελληνικού κινηματογράφου. Οι εκπομπές αυτές είχαν σκοπό αφενός μεν να ανεβάσουν την τηλεθέαση 
του  σταθμού,  αφετέρου  δε  να  αποφέρουν  έσοδα  στην  εταιρία  από  την  μέσω αυτών  διαφήμιση 
διαφόρων  προϊόντων.  Η  πρώτη  εναγόμενη  θεώρησε  σκόπιμο  να  αγοράσει  τηλεοπτικό  χρόνο 
διαφήμισης σε μια από τις εν λόγω εκπομπές, για να διαφημίσει το παραπάνω προϊόν της, με κάρτα 
αρχής 3`` και σποτ διάρκειας 20``. Έτσι τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 1997 η δεύτερη εναγομένη 
μετέδιδε  από  το  σταθμό  της,  ενδιάμεσα  στο  υπόλοιπο  πρόγραμμα  και  άσχετα  με  αυτό,  ως 
διαφημιστικό  "σποτ"  με  τον  τίτλο ".....",  απόσπασμα από  την  κινηματογραφική  ταινία  "  .....",  με 
πρωταγωνιστή τον ηθοποιό .......... , τη μουσική της οποίας έχει συνθέσει ο δεύτερος ενάγων. Στην 
αρχή του αποσπάσματος εμφανιζόταν κάρτα που διαφήμιζε το στιγμιαίο λαχείο ....  και  στο τέλος 
αναφερόταν η φράση "ήταν μια προσφορά του ....". Καθόλη τη διάρκεια της εκπομπής αυτής ακόμα 
και όταν ακουγόταν η παραπάνω φράση, γινόταν χρήση της μουσικής της ταινίας, που είχε συνθέσει ο 
δεύτερος ενάγων. Η πρώτη ενάγουσα επέλεξε τη συγκεκριμένη προβολή για να διαφημίσει το προϊόν 
της, όχι τυχαία και από σύμπτωση, αλλά ακριβώς επειδή στο απόσπασμα της ταινίας(με τη μουσική 
του επένδυση) γινόταν αναφορά σε χρήματα, ανέμενε δε εύλογα ότι ο μέσος θεατής θα συνδύαζε 
τούτο συνειρμικά με τα κέρδη που θα προσέφερε στους τυχερούς το λαχείο της. Το πλέγμα αυτό της 
ως  άνω  εκπομπής  καθιστά  ατυχή  το  παραλληλισμό  της  αγοράς  του  συγκεκριμένου  τηλεοπτικού 
χρόνου με αυτόν της χορηγίας μιας ολόκληρης κινηματογραφικής ταινίας ή ενός αθλητικού αγώνα, 
εφ` όσον πρόκειται  για ανόμοιες  καταστάσεις που δεν μπορούν να έχουν την ίδια αντιμετώπιση. 
Εξάλλου οι εσωτερικές σχέσεις και συμφωνίες μεταξύ της πρώτης εναγομένης και της εταιρίας ".....", 
που είχε αναλάβει  τη διαφημιστική εξυπηρέτηση των προϊόντων εκείνης, συμβλήθηκε δε ρητά για 
λογαριασμό της με το " ............."(βλ. παράρτημα Β` σε συμφωνία συνεργασίας) για τη συνολική 
διαφήμιση του στιγμιαίου λαχείου, δεν επηρεάζουν την ιδιότητα της πρώτης εναγομένης ως εντολέως 
για τη μετάδοση της επίμαχης τηλεοπτικής προβολής, που έγινε ολοφάνερα προς το συμφέρον της για 
τη διαφήμιση του προϊόντος της".

Στην  συνέχεια  δέχεται  το  Εφετείο  ότι  η  ανωτέρω ενέργεια  των  εναγομένων  αποτελεί  παράνομη 
προσβολή του απόλυτου αποκλειστικού δικαιώματος της εκμετάλλευσης του ανωτέρω πνευματικού 
έργου από την αναιρεσίβλητη, οφειλόμενη σε υπαιτιότητά της, συνισταμένης στο ότι έδωσε εντολή 
αναμεταδόσεως  της  μουσικής  συνθέσεως  που  αναφέρεται  στις  αιτιολογίες  της  αποφάσεως, 
παραλείποντας  να  ερευνήσει  και  να  διαπιστώσει  αν  για  την  επίμαχη  χρήση  υπήρχε  η  άδεια  του 
δημιουργού της. Ακολούθως το Εφετείο απέρριψε ως αβάσιμο τον λόγο εφέσεως της αναιρεσειούσης, 
δια  του  οποίου  υπεβλήθη  παράπονο  κατά  της  αποφάσεως  του  πρωτοβαθμίου  δικαστηρίου  ότι 
εσφαλμένως επεδικάσθη αποζημίωση στην αναιρεσίβλητη και  χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης. Έτσι, όπως έκρινε το Εφετείο, δεν παραβίασε τις προδιαλαμβανόμενες διατάξεις ουσιαστικού 
δικαίου,  ούτε  στέρησε  την  απόφαση  από  νόμιμη  βάση,  λόγω δήθεν  αντιφατικών  και  ανεπαρκών 
αιτιολογιών, αφού εξέθεσε στην απόφασή του, χωρίς αντιφάσεις και με πληρότητα και σαφήνεια το 
από τις αποδείξεις πόρισμα, στο οποίο οδηγήθηκε και τα πραγματικά γεγονότα που ήταν αναγκαία για  
την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του ουσιαστικού δικαίου, τις οποίες και εφάρμοσε. Επομένως, 
ο περί του αντιθέτου τέταρτος (τελευταίος) λόγος αναιρέσεως, υπό στοιχ. α, β και γ, δια του οποίου 
αποδίδεται στην προσβαλλομένη απόφαση η αναιρετική πλημμέλεια από τους αριθμούς 1 και 19 του 
άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Απορρίπτει  την  από  14.3.2006  αίτηση  αναιρέσεως  της  ανωνύμου  εταιρείας  υπό  την  επωνυμία 
"......................." για αναίρεση της 6693/2005 οριστικής αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών. Και  

Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσιβλήτου, τα οποία ορίζει στο ποσό των 
χιλίων εκατό εβδομήντα (1.170) Ευρώ.



Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 20 Απριλίου 2007. Και 

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 30 Απριλίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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