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Εισηγήτρια: Κ. Αλεβιζοπούλου, Εφέτης 
Δικηγόροι: Ρ. Σπινάσα, Β. Κανελλοπούλου, Μ. Φρονίστα 
 

(…) Κατ’ άρθρο 1 § 1 του ν. 2121/1993 οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου 
αποκτούν πάνω σ’ αυτό πνευματική ιδιοκτησία που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα 
δικαιώματα, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της 

προστασίας του προσωπικού του δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Με το άρθρο 2 § 1 του 
ίδιου 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 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, την επιστήμη». Από το 
συνδυασμό των αμέσως ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι το έργο ως πνευματικό δημιούργημα, 

έργου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιοδήποτε τρόπο, προστατεύεται από τις εν 
λόγω και λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού, εφόσον ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της 
γενικής ρήτρας (άρθρο 2 § 1), δηλαδή εφόσον είναι πρωτότυπο.  

 
Η «πρωτοτυπία», η έννοια της οποίας προσδιορίζεται γενικά από τον 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 μία ατομική ιδιομορφία ή ένα ελάχιστο όριο 
«δημιουργικού ύφους», κάποια απόσταση δηλαδή από τα ήδη γνωστά ή αυτονόητα. Περαιτέρω 

με τις διατάξεις του όγδοου κεφαλαίου (άρθρ. 46 επ.) του ν. 2121/1993, όπως ισχύει, 
νομοθετήθηκε η προστασία των συγγενικών προς την πνευματική ιδιοκτησία δικαιωμάτων, 
δηλαδή των δικαιωμάτων σε εργασίες που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία ή ακόμη 

έχουν και κάποιες ομοιότητες με αυτή, δεν μπορούν όμως να αναχθούν σε αυτοτελή πνευματικά 
έργα, διότι δεν εμφανίζουν τα κρίσιμα στοιχεία της πνευματικής δημιουργίας, συμβάλλουν όμως, 
και μάλιστα πολλές φορές καθοριστικά, στη δημόσια εκτέλεση, την αναπαραγωγή και γενικά στη 

διάδοση των έργων αυτών. Ο καθορισμός των δικαιούχων των συγγενικών δικαιωμάτων 
προκύπτει από τους κανόνες που αναγνωρίζουν τα σχετικά δικαιώματα. Τέτοια πρόσωπα είναι 
κατά το άρθρο 46 § 1 και 2 οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες. Ως ερμηνευτές ή εκτελεστές 

καλλιτέχνες θεωρούνται τα πρόσωπα που ερμηνεύουν ή εκτελούν με οποιονδήποτε τρόπο έργα 
του πνεύματος, όπως οι ηθοποιοί, οι μουσικοί, οι τραγουδιστές. Αυτοί έχουν το δικαίωμα να 
επιτρέπουν ή απαγορεύουν κατά την § 2 του άνω άρθρου: α) την εγγραφή της ερμηνείας ή 

εκτελέσεώς τους σε υλικό φορέα ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, β) την άμεση ή έμμεση 
αναπαραγωγή της εγγραφής της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, καθώς και τη θέση σε κυκλοφορία 
με μεταβίβαση της κυριότητας, με εκμίσθωση ή με δημόσιο δανεισμό του υλικού φορέα με την 

εγγραφή, γ) τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα, δορυφόροι, καλώδια, καθώς και την παρουσίαση στο κοινό του υλικού φορέα με την 
παράνομη εγγραφή, δ) τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο, όπως 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια, της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, εκτός 
αν η μετάδοση αυτή αποτελεί αναμετάδοση νόμιμης μετάδοσης, ε) την παρουσίαση στο κοινό της 
ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από 
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ραδιοτηλεοπτική μετάδοση. Στην τελευταία περίπτωση αναγνωρίζεται στον ερμηνευτή ή 
εκτελεστή καλλιτέχνη το δικαίωμα να απαγορεύει τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε 

τρόπο, καθώς και την παρουσίαση στο κοινό του υλικού φορέα με την παράνομη εγγραφή. Για 
το σκοπό της διάταξης αυτής παράνομη είναι η εγγραφή που γίνεται χωρίς την άδεια του 
ερμηνευτή.  

 
Η διάταξη του άρθρου 46 § 2 στ`, ε` προβλέπεται για να μπορεί ο ερμηνευτής ή εκτελεστής 
καλλιτέχνης να απαγορεύει τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή παρουσίαση στο κοινό του υλικού 

φορέα, όταν η εγγραφή έγινε χωρίς την άδειά του (παράνομη εγγραφή). Αντιθέτως σε περίπτωση 
ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και παρουσίασης στο κοινό του υλικού φορέα, με τη νόμιμη 
εγγραφή, ερμηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης έχει δικαίωμα εύλογης αμοιβής κατ’ άρθρ. 49 ν. 

2121/1993 (Δ. Καλλίνικου, Τα θεμελιώδη θέματα του ν. 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία 
και τα συγγενικά δικαιώματα 1994, σ. 145 επ. ΑΠ 114/2009, ΑΠ 670/2007). Από τις ως άνω 
διατάξεις προκύπτει ότι η προστασία που προβλέπεται για τους ερμηνευτές ή εκτελεστές 

καλλιτέχνες είναι αυτοτελής και διακεκριμένη έναντι της προστασίας που προβλέπεται για το 
δημιουργό του έργου, ισχύουσας αποκλειστικώς της ρυθμίσεως του άρθρου 46 ν. 2121/1993. 
(…). Με το άρθρο 50 του ίδιου ν. 2121/1993, κατοχυρώνεται επίσης η αναγνώριση και προστασία 
του ηθικού δικαιώματος των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών. Ειδικότερα με τη διάταξη 

αυτή παρέχεται στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, εκτός από το δικαίωμα αναγνώρισης 
και προβολής της πατρότητάς τους πάνω στην ερμηνεία ή την εκτέλεσή τους που έχουν καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής τους και το δικαίωμα της απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης της ερμηνείας 

ή της εκτέλεσης αυτής. Ο νομοθέτης στη διάταξη αυτή ορίζει συγκεκριμένες προστατευτικές 
εκφάνσεις του ηθικού δικαιώματος των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών σε αντίθεση με 
τη διάταξη του άρθρου 4 § 1 του ίδιου νόμου, όπου προβαίνει σε ενδεικτική απαρίθμηση των 

κυριοτέρων εκφάνσεων του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού. Αντίστοιχα, περιορισμένο είναι 
και το περιεχόμενο του δικαιώματος σεβασμού της ακεραιότητας της ερμηνείας ή της εκτέλεσης 
αυτής, καθώς περιλαμβάνει μόνο τις άμεσες μεταβολές, ήτοι την ευθεία επενέργεια στην ερμηνεία 

ή την εκτέλεσή της (παραμόρφωση, που συμπεριλαμβάνει τη βλαπτική τροποποίηση και 
περικοπή) και όχι τις έμμεσες, δηλαδή εκείνες που συνεπάγονται προσβολή του 
ερμηνευτή/εκτελεστή καλλιτέχνη, ειδικότερα της τιμής και υπόληψής του (βλ. Κοτσίρη -

Σταματούδη Ερμ. ν. 2121/ 1993, άρθρο 50, Κ. Κυπρούζη, Το συγγενικό δικαίωμα των ερμηνευτών 
εκτελεστών καλλιτεχνών, 2000 σ. 936 επόμενα, Δ. Καλλίνικου ό.π. σ. 160, Α. Παπαδόπουλου , Το 
δικαίωμα του δημιουργού για διατήρηση της ακεραιότητας του έργου του, 1997, σ. 67-69).  

 
Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι τα συγγενικά δικαιώματα των ερμηνευτών ή 
εκτελεστών καλλιτεχνών έχουν περιουσιακό και ηθικόν περιεχόμενο, αποσκοπούν στην αποτροπή 

χρήσεως της ερμηνείας η της εκτέλεσης πέρα από αυτές που είχαν συμφωνηθεί και προβλέπονται 
ρητά και περιοριστικά στο άρθρο 45 § 2 του ν. 2121/1993. Με τις συμβάσεις μεταξύ του 
ερμηνευτή καλλιτέχνη και του παραγωγού του υλικού φορέα ήχου ή εικόνας ή και των δύο, που 

με ποινή ακυρότητας καταρτίζονται εγγράφως (άρθρ. 14), παρέχεται από τον πρώτο στο δεύτερο 
η άδεια για την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης, την αναπαραγωγή και εκμετάλλευση. Η 
εκμετάλλευση του έργου για μη συμβατικά προβλεπόμενη χρήση ή η υπέρβασή της από την 

άποψη των εξουσιών της διάρκειας, της χωρικής ισχύος ή της έκτασης συνιστά προσβολή του 
συγγενικού δικαιώματος και ο ερμηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης δικαιούται να αξιώσει 
αποζημίωση ή ικανοποίηση κατά τους όρους του άρθρου 65 §§ 2 και 3 ν. 2121/1993 (ΑΠ 

670/2007, ΕφΑθ 3857/2007, ΕφΑθ 1388/2000 ΣΝΠ - Νόμος, Δ. Μαρίνος , Η προσβολή του 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, ΕλλΔνη 35. 1441 επ., Γ. 
Κουμάντος Πνευματική ιδιοκτησία, εκδ. 6η σ. 372).  
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Εξάλλου στο άρθρο 65 ν. 2121/1993 προβλέπεται ένα πλέγμα αστικών κυρώσεων που ισχύει 

ενιαία σε κάθε περίπτωση προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών 
δικαιωμάτων, χωρίς να αποκλείεται η συμπληρωματική εφαρμογή του ΑΚ. Συγκεκριμένα κατά το 
άρθρο 65 §§ 1 και 2 σε κάθε περίπτωση προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού 

δικαιώματος ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος μπορεί να αξιώσει την 
αναγνώριση του δικαιώματός του, την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, 
ενώ όποιος υπαιτίως προσέβαλε την πνευματική ιδιοκτησία ή τα συγγενικά δικαιώματα άλλου 

υποχρεούται σε αποζημίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης.  
 
Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά 

το νόμο καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος και 
ότι, αντί για αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται υπαιτιότητα του υπόχρεου, ο δικαιούχος μπορεί 
να αξιώσει, είτε την καταβολή του ποσού, κατά το οποίο ο υπόχρεος έγινε πλουσιότερος από την 

εκμετάλλευση του έργου χωρίς άδεια του δικαιούχου, είτε την καταβολή του κέρδους που ο 
υπόχρεος αποκόμισε από την εκμετάλλευση αυτή. Με την ως άνω διάταξη ενσωματώνεται στο 
δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας βασικά η ρύθμιση του άρθρου 914 του ΑΚ, καθώς και οι 
αντίστοιχες ρυθμίσεις των άρθρ. 57 εδ. γ΄, 59, 60 εδ. β΄ και 932 του ίδιου κώδικα. Η προσβολή 

απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώματος όπως το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά 
πράξη παράνομη και εφόσον γίνεται υπαίτια, συνιστά αδικοπραξία συντρεχούσης και της 
αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παράνομης πράξης και της ζημίας, επειδή ενέχει αφ’ εαυτής 

εναντίωση προς την αποκλειστική εξουσία του δικαιούχου. Δηλαδή το γεγονός της επέμβασης 
δημιουργεί και την παράνομη πράξη κατ’ άρθρ. 914 ΑΚ και την ειδική διάταξη του άρθρου 65 ν. 
2121/1993. Γενικά ως παράνομη προσβολή ισχύει κάθε πράξη που επεμβαίνει στις εξουσίες (ηθικές 

ή περιουσιακές) του δικαιούχου και γίνεται χωρίς την άδειά του, χωρίς να συντρέχει άλλος λόγος 
που αίρει τον παράνομο χαρακτήρα της προσβολής. Σο άρθρο 65 ν. 2121/1993 αποτελεί ειδική 
διάταξη σε σχέση με το άρθρο 914 ΑΚ, το οποίο εφαρμόζεται, όπου η ως άνω ειδική διάταξη 

αφήνει κενά και στο βαθμό που δεν είναι ασυμβίβαστη η ανάλογη εφαρμογή με το νομοθετικό 
πνεύμα που διέπει τις διατάξεις των άρθρων 63 επ. ν. 2121/1993. Η υπαιτιότητα απαιτείται μόνο 
για την αξίωση αποζημίωσης, ενώ η ίδια η πράξη της προσβολής συνεπάγεται και το παράνομο. 

Επειδή η επέμβαση στο δικαίωμα είναι κατ` αρχήν πράξη παράνομη, ο δικαιούχος δεν οφείλει να 
αποδείξει το γεγονός ότι η προσβολή έγινε χωρίς την άδειά του ή ότι συντρέχει άλλος λόγος άρσης 
του παρανόμου. Η ίδια, δηλαδή, η φύση του απόλυτου δικαιώματος καθιερώνει ένα οιονεί μαχητό 

τεκμήριο ότι κάθε πράξη προσβολής που γίνεται χωρίς τη συναίνεση ή άδεια του δικαιούχου, είναι 
παράνομη και εκείνος, ο οποίος αρνείται τη συνδρομή της προσβολής, οφείλει να το αποδείξει.  
 

Τεκμαίρεται, επομένως, η παρανομία της επέμβασης στο απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα και 
ο εναγόμενος προσβολέας που αρνείται τη συνδρομή της προσβολής, θα πρέπει να ισχυριστεί κατ’ 
ένσταση και να αποδείξει τα γεγονότα, που αποκλείουν τον παράνομο χαρακτήρα της προσβολής. 

Προς διευκόλυνση της απόδειξης της ζημίας του δικαιούχου και προσδιορισμού της πλήρους 
αποζημίωσης με το εδάφιο β` της § 2 του άρθρου 65 ν. 2121/1993 καθορίζεται ένα ελάχιστο όριο 
αποζημιώσεως, που είναι το διπλάσιο της αμοιβής, που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για 

το είδος της εκμετάλλευσης, που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος, ενώ, σύμφωνα με την § 3 
του ίδιου άρθρου, αντί αποζημίωσης και χωρίς να απαιτείται υπαιτιότητα του υπόχρεου, ο 
δημιουργός μπορεί να αξιώσει την καταβολή του ποσού κατά το οποίο ο υπόχρεος έγινε 

πλουσιότερος από την εκμετάλλευση του έργου, αξίωση που επιτρέπεται να σωρευτεί επικουρικά 
με την κατά την § 2 αξίωση αποζημίωσης και για την περίπτωση απόρριψης της κύριας βάσης της 
αγωγής (ΑΠ 1051/2015, 1625/2014, ΑΠ 649/2013 ΑΠ 651/2013, ΑΠ 872/2009, ΑΠ 1493/2009 
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ΣΝΠ - Νόμος). Επίσης από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 61, 65, 67, 68 και 70 ΑΚ 
συνάγεται ότι για να υποχρεωθεί το νομικό πρόσωπο από δικαιοπραξία πρέπει αυτή να έχει 

συναφθεί είτε από όργανο που το διοικεί, το οποίο ενεργεί μέσα στα όρια της εξουσίας του, κατά 
τους όρους της συστατικής πράξης ή του καταστατικού του, είτε από φυσικό πρόσωπο στο οποίο 
παρέσχε σχετική εξουσία το όργανο που διοικεί το νομικό πρόσωπο. Δικαιοπραξία που έχει 

καταρτισθεί επ’ ονόματι νομικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει εξουσία 
εκπροσώπησής του, δεν το δεσμεύει. Ειδικότερα, η ανώνυμη εταιρία, η οποία είναι νομικό 
πρόσωπο, εκπροσωπείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 22 του κ.ν. 2190/ 1920, 

από το διοικητικό της συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικώς, μπορεί όμως εφόσον τούτο 
ορίζεται στο καταστατικό, να ανατεθεί ευθέως από αυτό ή δια του διοικητικού της συμβουλίου η 
εκπροσώπησή της σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου ή στους διευθυντές 

της ή άλλα πρόσωπα ή και σε τρίτο.  
 
Εξάλλου από το άρθρο 71 ΑΚ προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις 

παραλείψεις των οργάνων του, που, κατά τα ως άνω άρθρα 65, 67 και 68 ΑΚ, το αντιπροσωπεύουν 
και εκφράζουν τη βούλησή του εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έλαβε χώρα κατά την ενάσκηση 
των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και παράγει υποχρέωση προς αποζημίωση. Από τις ίδιες 
ως άνω διατάξεις, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 118, 216 § 1α, 224 εδ. β ΚΠολΔ, 

συνάγεται ότι σε αγωγή κατά νομικού προσώπου, η οποία έχει ως αντικείμενο την αποζημίωση 
από μη εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης αναληφθείσας από αυτό ή την υποχρέωση καταβολής 
αποζημίωσης εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεων των οργάνων του, δεν απαιτείται για το ορισμένο 

της σχετικής αγωγής να αναγράφονται στο δικόγραφό της και τα φυσικά πρόσωπα που 
εκπροσώπησαν το νομικό πρόσωπο, κατά την κατάρτιση της σύμβασης ή κατά την ενέργεια των 
πράξεων και παραλείψεων ή και ότι αυτά ενήργησαν εντός των ορίων της εκπροσωπευτικής τους 

εξουσίας σύμφωνα με το καταστατικό του νομικού προσώπου (ΑΠ 1625/2014, ΑΠ 365/2010, ΑΠ 
908/2005 ΣΝΠ - Νόμος).  
 

Περαιτέρω σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 211 ΑΚ, δήλωση βουλήσεως από κάποιον 
(αντιπρόσωπο) στο όνομα άλλου (αντιπροσωπευομένου) μέσα στα όρια της εξουσίας 
αντιπροσωπεύσεως ενεργεί αμέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου. Σο αποτέλεσμα 

τούτο επέρχεται, είτε η δήλωση γίνει ρητά στο όνομα του αντιπροσωπευομένου, είτε συνάγεται 
από τις περιστάσεις. Στην περίπτωση αυτή, υποκείμενο της δημιουργούμενης έννομης σχέσης από 
την ενέργεια του άμεσου αντιπροσώπου είναι ο αντιπροσωπευόμενος, ο οποίος και μόνο 

δεσμεύεται από τις επιχειρούμενες στο όνομά του πράξεις υπέρ του πρώτου. Αντιθέτως, επί 
εμμέσου αντιπροσωπείας που υπάρχει όταν ο αντιπρόσωπος επιχειρεί τη δικαιοπραξία στο όνομά 
του, αλλά για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου, υποκείμενο της έννομης σχέσης που 

δημιουργείται από την ενέργεια του εμμέσου αντιπροσώπου είναι αυτός ο ίδιος, (αντιπρόσωπος) 
και όχι ο αντιπροσωπευόμενος, ο οποίος «αντιπρόσωπος», με βάση και μόνο την εσωτερική σχέση 
που τον συνδέει με τον κύριο των υποθέσεων υποχρεώνεται να μεταφέρει τα επελθόντα στο 

πρόσωπό του αποτελέσματα με χωριστές μεταβιβαστικές πράξεις στον εμμέσως υπ’ αυτού 
αντιπροσωπευομένου (ΑΠ 1128/2015, ΑΠ 1894/2008, ΑΠ 676/2007, ΑΠ 885/2007, ΑΠ 2017/2007 
ΣΝΠ-Νόμος). Τέλος κατά το άρθρο 63Α ν. 2121/1993, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 § 3 ν. 

3524/2007 με το οποίο μεταφέρθηκε στο άρθρο 6 της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ορίζει: «1. Όταν ένας διάδικος έχει προσκομίσει ευλόγως 

διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία επαρκή προς στήριξη των ισχυρισμών του περί προσβολής ή 
επικείμενης προσβολής δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, ενώ παράλληλα επικαλείται 
αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, το δικαστήριο ύστερα από 
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αίτηση του διαδίκου, μπορεί να διατάξει την προσκόμιση των αποδεικτικών αυτών στοιχείων από 
τον αντίδικο.  

 
Αν συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων σε εμπορική κλίμακα, το δικαστήριο μπορεί επίσης, 
ύστερα από αίτηση διαδίκου, να διατάξει τη γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή 

εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου. Η ύπαρξη περισσοτέρων 
αντιτύπων θεωρείται επαρκής ένδειξη προσβολής σε εμπορική κλίμακα, σε κάθε περίπτωση το 
δικαστήριο φροντίζει για τη διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών (άρθρ. 

6 §§ 1 και 2 της Οδηγίας 2004/2000). 2. Ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του διαδίκου, 
ελεγχόμενο από το δικαστήριο ως προς την αναλογικότητά του, που υποβάλλεται με την αγωγή 
ή αυτοτελώς στο πλαίσιο δίκης για προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, ο πρόεδρος επί 

πολυμελούς δικαστηρίου ή ο δικαστής του μονομελούς δικαστηρίου μπορεί και πριν από την 
ορισμένη δικάσιμο να διατάσσει την παροχή από τον αντίδικο πληροφοριών, για την προέλευση 
και τα δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων ή παροχής των υπηρεσιών, που προσβάλλουν 

δικαίωμα του παρόντος νόμου. Σο ίδιο μπορεί να διατάσσεται και κατά οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου, το οποίο: α) βρέθηκε να κατέχει τα παράνομα εμπορεύματα σε εμπορική κλίμακα, β) 
βρέθηκε να χρησιμοποιεί τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική κλίμακα, γ) διαπιστώθηκε ότι 
παρείχε, σε εμπορική κλίμακα, υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες για την προσβολή δικαιώματος ή δ) 

υποδείχθηκε από πρόσωπο των τριών προηγούμενων εδαφίων ως εμπλεκόμενο στην παραγωγή, 
κατασκευή, διανομή των εμπορευμάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών. 3) Οι πληροφορίες της 
§ 2 περιλαμβάνουν εφόσον ενδείκνυνται: α) τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των 

παραγωγών, κατασκευαστών, διανομέων, προμηθευτών και λοιπών προηγούμενων κατόχων του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς και των παραληπτών χονδρέμπορων και των εμπόρων λιανικής, 
β) πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν, παραδόθηκαν, 

παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς και για το τίμημα που αφορά στα εν λόγω εμπορεύματα 
ή υπηρεσίες … 5) Αν ο διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία 
κατά την § 1, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυρισμοί του διαδίκου που ζήτησε την προσκόμιση 

ή την γνωστοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων θεωρούνται ομολογημένοι.  
 
Όποιος αδικαιολόγητα παραβεί διαταγή του δικαστηρίου κατά την § 2 καταδικάζεται εκτός από τα 

δικαστικά έξοδα και σε χρηματική ποινή ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) έως εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ, που περιέρχεται στο δημόσιο ταμείο. Στην προκειμένη περίπτωση η υπό κρίση 
αγωγή με το προαναφερόμενο περιεχόμενο είναι πλήρως ορισμένη όσον αφορά την κύρια βάση 

της που στηρίζεται στην αδικοπραξία των νομίμων εκπροσώπων των εναγομένων εταιριών και 
την αντισυμβατική συμπεριφορά της πρώτης εναγομένης, καθόσον διαλαμβάνει όλα τα κατά το 
άρθρο 216 § 1 ΚΠολΔ αναγκαία για την πληρότητα του δικογράφου της στοιχεία, ήτοι την υπαίτια 

παράνομη και αντισυμβατική πράξη, τη ζημία των εναγόντων και τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ 
της πράξης και της παράλειψης, χωρίς να είναι αναγκαία, κατά τα προαναφερόμενα, στη νομική 
σκέψη, η αναφορά, πέρα των άνω περιστατικών, των φυσικών προσώπων, που εκπροσώπησαν 

το νομικό πρόσωπο κατά την κατάρτιση της σύμβασης ή κατά την ενέργεια των πράξεων και 
παραλείψεων, καθώς και ότι αυτά ενήργησαν εντός των ορίων της εκπροσωπευτικής τους 
εξουσίας, σύμφωνα με το καταστατικό του νομικού προσώπου. Όλα τα ως άνω σχετικά με το 

νομικό θέμα της αοριστίας της αγωγής, κατά νομικού προσώπου, που έχει ως αντικείμενο την 
αποζημίωση από μη εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης ή εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεων 
των οργάνων του και ειδικότερα αν πρέπει να αναφέρονται σ’ αυτή τα φυσικά πρόσωπα που 

εκπροσώπησαν το νομικό πρόσωπο και ότι αυτά ενήργησαν εντός των ορίων της κατά το 
καταστατικό εκπροσωπευτικής τους εξουσίας, δέχθηκε και η αναιρετική απόφαση, η οποία 
δεσμεύει κατά τα άνω το παρόν Δικαστήριο, ως προς το νομικό αυτό ζήτημα.  
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Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφασή του απέρριψε την αγωγή, ως προς 

τις βάσεις της, ως αόριστη, εσφαλμένα το νόμο εφήρμοσε και πρέπει να γίνουν δεκτοί οι σχετικοί 
πρώτος και τρίτος λόγος της έφεσης, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση κατά το άνω μέρος 
της, συνεξαφανιζομένης και της διατάξεως για τα δικαστικά έξοδα (βλ. Σ. Σ α μ ο υ ή λ , Η έφεση, 

σ. 223, ΑΠ 192/1998 ΕλλΔνη 39. 842, 825), απορριπτόμενου ως αλυσιτελούς του από 9.7.2010 
πρόσθετου λόγου της έφεσης, με τον οποίο οι ενάγοντες παραπονούνται για το ύψος της 
επιδικασθείσας σε βάρος τους δικαστικής δαπάνης. Περαιτέρω πρέπει να κρατηθεί η υπόθεση από 

το παρόν Δικαστήριο και να ερευνηθεί η αγωγή κατ’ ουσίαν ως προς το άνω μέρος της (άρθρ. 535 
ΚΠολΔ), η οποία είναι νόμιμη στηριζόμενη στις προαναφερόμενες διατάξεις και σ’ εκείνες των 
άρθρ. 340, 345, 346 ΑΚ. (…) Η δεύτερη εναγομένη είναι αποκλειστική εμφιαλώτρια και έμπορος 

μεταξύ άλλων της μπύρας .... Ελλάδα, ενώ η πρώτη εναγομένη είναι παραγωγός εταιρία μεταξύ 
άλλων διαφημιστικών ταινιών.  
 

Η δεύτερη εναγομένη, προτιθέμενη να προωθήσει τις πωλήσεις των ως άνω προϊόντων στην 
Ελλάδα, ανέθεσε στην διαφημιστική εταιρία «..............», κατά το έτος 1998 τη διαφημιστική 
προβολή αυτών με διαφημιστικές ταινίες για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο στις 
εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο κ.λπ. στη συνέχεια η προαναφερόμενη εταιρία ανέθεσε στην 

πρώτη εναγομένη την παραγωγή του διαφημιστικού μηνύματος, το οποίο θα προβαλλόταν από 
τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τον κινηματογράφο. Με τα από 7.12.1998 έγγραφα ιδιωτικά 
συμφωνητικά, τα οποία καταρτίστηκαν μεταξύ καθενός από τους ενάγοντες, ηθοποιούς και της 

πρώτης των εναγομένων, που κατά ρητή πρόβλεψή του, ενεργούσε για λογαριασμό της δεύτερης 
αυτών, συμφωνήθηκε η συνεργασία τους για την παραγωγή σειράς διαφημιστικών, στις οποίες οι 
ενάγοντες θα πρωταγωνιστούσαν για το χρονικό διάστημα μέχρι 28.2.2002, και έναντι αμοιβής 

190.000 δραχμών ο πρώτος και δεύτερος και 200.000 δραχμών ο τρίτος για κάθε ημέρα 
γυρίσματος. Με τα από 4.3.2002 έγγραφα ιδιωτικά συμφωνητικά, όπως τροποποιήθηκαν με τα 
από 28.4.2003 επίσης έγγραφα συμφωνητικά, παρατάθηκε η συνεργασία τους για χρονικό 

διάστημα μέχρι 31.12.2004 για τον πρώτο και 31.3.2005 για τον δεύτερο και τρίτο των 
εναγόντων. Με τις ένδικες συμβάσεις ειδικότερα συμφωνήθηκε ότι στις διαφημιστικές ταινίες θα 
συμμετείχαν μόνο οι ενάγοντες, η συνεργασία των οποίων για την επίτευξη των γυρισμάτων 

τέθηκε ως όρος (διαλυτική αίρεση) για την ισχύ της σύμβασης, η οποία πληρούται σε περίπτωση 
που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η συνεργασία των ηθοποιών μεταξύ τους (όρος 
4 περ. 6).  

 
Επίσης με τις άνω συμβάσεις οι ενάγοντες μεταβίβασαν στην πρώτη εναγόμενη εταιρία τα 
περιουσιακής φύσης συγγενικά τους δικαιώματα επί των ερμηνειών τους, κατά τη διάρκεια του 

χρόνου ισχύος των συμβάσεων αντί αμοιβής καταβαλλόμενης από την πρώτη εναγομένη και 
ανερχόμενης: α) για τον πρώτο 15,405 ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2003 μέχρι 
31.3.2004 και 62.402 ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα από 1.4.2004 μέχρι και 31.12.2004, β) για 

το δεύτερο 15.600 ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2003 μέχρι 28.2.2004 και 27.000 
ευρώ κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2004 μέχρι 31.3.2005 και γ) για τον τρίτο 22.890 ευρώ, 
κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2003 μέχρι 28.2.2004 και 45.790 ευρώ, κατά το χρονικό 

διάστημα από 1.3.2004 μέχρι 31.3.2005. Επίσης συμφωνήθηκε ότι σε περίπτωση που κατά τη 
συμβατική περίοδο η δεύτερη εναγόμενη αποφασίσει να διακόψει τη συνεργασία της με την α΄ 
εναγομένη, η σύμβαση θα εξακολουθεί να ισχύει και να δεσμεύει τίρς συμβαλλομένους έναντι της 

β` εναγομένης ή της όποιας διαφημιστικής εταιρίας και εταιρίας παραγωγής θα αναλάβει την 
διαφήμιση του προϊόντος ......... , η δε πρώτη εναγομένη αναλαμβάνει στην περίπτωση αυτή την 
υποχρέωση να εκχωρήσει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τις 
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ένδικες συμβάσεις, στην .... ή στη διάδοχη διαφημιστική εταιρία, οι οποίες θα υπεισέλθουν στις 
υποχρεώσεις της α` εναγομένης, η οποία θα απαλλαχθεί πλήρως έτσι από τις υποχρεώσεις της 

από τις συμβάσεις αυτές. Οπως σαφώς προκύπτει από τα ως άνω συμφωνητικά η α` εναγομένη 
ενήργησε ως έμμεση αντιπρόσωπος της β εναγομένης εταιρίας «...............», ήτοι στο όνομα της 
αλλά και κατ’ εντολή και για λογαριασμό της β` εναγομένης. Επομένως υποκείμενο των 

συμβάσεων είναι η ίδια η πρώτη εναγόμενη, η οποία και μόνη δεσμεύεται από τη σύμβαση με 
τους ενάγοντες, και νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά ως προς τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που γεννώνται από αυτές. Για την ύπαρξη άμεσης αντιπροσώπευσης δεν αρκεί μόνη 

η μνεία ότι η α` εναγόμενη, συμβάλλεται για λογαριασμό της β` εναγομένης, αλλά απαιτείται και 
ενέργεια στο όνομα της αντιπροσωπευομένης, γεγονός που δεν αναφέρεται στις έγγραφες 
συμβάσεις, ούτε προκύπτει ότι η α` εναγομένη είχε καταστήσει γνωστό ρητά στους ενάγοντες ότι 

ενεργεί ως άμεσος αντιπρόσωπος της β` εναγομένης, ούτε τέτοια δήλωση συνάγεται από τις 
περιστάσεις της καταρτίσεως της σύμβασης. Επομένως ο ισχυρισμός της α` εναγόμενης περί 
ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης καθόσον ευθύνεται από τη σύμβαση έναντι των εναγόντων, 

διότι ενήργησε ως άμεσος αντιπρόσωπος της β` εναγομένης, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. 
Στα πλαίσια των συμβάσεων αυτών δημιουργήθηκαν διάφορες διαφημιστικές ταινίες (15) τον 
αριθμό, μεταξύ των οποίων και η τελευταία με θέμα «τρία επί τρία», στην οποία οι ενάγοντες, 
εμφανίζονται ως τρεις φίλοι που παραγγέλνουν ταυτοχρόνως από τρεις μπύρες «....».  

 
Η ταινία αυτή αποτελεί πρωτότυπο έργο, εγκείμενο στο σύντομο λεκτικό, κεντρικό, διαφημιστικό 
μήνυμα που προοριζόταν να προσελκύσει την προσοχή του κοινού και σε συνδυασμό του με την 

όλη οπτική εικόνα της διαφήμισης, που προοριζόταν να εστιάσει το ενδιαφέρον προεχόντως στο 
διαφημιζόμενο είδος. Με τη συμμετοχή τους δε στην ταινία αυτή οι ενάγοντες κατέστησαν, ως 
εκτελεστές ηθοποιοί, φορείς συγκεκριμένα των συγγενικών δικαιωμάτων, που αναγνωρίζονται σε 

αυτούς από το άνω άρθρο 46 § 1 ν. 2121/1993, τα οποία κατά τα προαναφερόμενα μεταβίβασαν 
στην πρώτη εναγόμενη για το προαναφερόμενο ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι πρωτότυποι υλικοί 
φορείς των διαφημιστικών ταινιών παρέμειναν στο αρχείο της πρώτης εναγομένης παραγωγού 

εταιρίας, ενώ αντίγραφα αυτών σε κασέτες τύπου «....» κατάλληλες για την αναμετάδοση στα 
τηλεοπτικά κανάλια, παραδόθηκαν στην διαφημιστική εταιρία «............». Κατά το τέλος του 
έτους 2004 έληξαν οι συμβάσεις παραχωρήσεως των περιουσιακών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης 

και των τριών εναγόντων, καθόσον με τη λήξη της συμβάσεως του .... στις 31.12.2004 έληξαν 
και οι συμβάσεις των λοιπών, αφού πληρώθηκε η διαλυτική αίρεση υπό την οποία τελούσαν, κατά 
τα συμφωνηθέντα, αφού δεν ήταν πλέον δυνατή η συνεργασία όλων των εναγόντων ηθοποιών 

μεταξύ τους. (βλ. και το από 18.7.2007 έγγραφο της α` εναγομένης). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι 
μετά τη λήξη των επιδίκων συμβάσεων και για χρονικό διάστημα δύο ετών, ήτοι των 2005 και 
2006, η διαφημιστική ταινία με θέμα «...», προ- βαλλόταν χωρίς οι ενάγοντες να το γνωρίζουν 

μεταγλωττισμένη στην αλβανική γλώσσα από διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς στην Αλβανία, 
όπως οι «............», «...........» και «.....».  
 

Ήδη με την από 22.12.2004 σύμβαση αποκλειστικής διανομής η β` εναγομένη είχε αναθέσει στην 
εταιρία «......», με έδρα το Αργυρόκαστρο Αλβανίας, την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση 
προϊόντων της μεταξύ των οποίων και της μπύρας «.....» στην Αλβανία. Οι ενάγοντες, όταν περί 

μήνα Σεπτέμβριο 2006 πληροφορήθηκαν τυχαία για την προβολή της διαφήμισης στην Αλβανία, 
μετά από επισταμένη έρευνα διαπίστωσαν το βάσιμο της πληροφορίας και «προμηθεύτηκαν δια 
μέσου της εταιρίας «............», που ειδικεύεται στη συλλογή, διαχείριση και παροχή πληροφοριών 

και στοιχείων σχετικά με τις διαφημίσεις που προβάλλονται παγκοσμίως, τον οπτικοακουστικό 
φορέα (DVD) της προβληθείσας στην Αλβανία διαφήμισης, που περιείχε απευθείας καταγραφή 
της προβολής από αλβανικό τηλεοπτικό σταθμό (βλ. προσκομιζόμενο από τους ενάγοντες 
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αντίγραφο αυτού με επίσημη απομαγνητοφώνηση από τα αλβανικά στα ελληνικά). Μάλιστα ο 
πρώτος και δεύτερος των εναγόντων με τις από 7.12.2006 και 5.1.2007 εξώδικες δηλώσεις που 

επέδωσαν στις 14.12.2007 στην α` εναγομένη και στις 17.1.2007 στη δεύτερη αντίστοιχα (βλ. τις 
υπ’ αριθ. ..../14.12.2006 και ..../17.1.2007 εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών .......), διαμαρτυρήθηκαν και ζήτησαν την παύση της προσβολής των 

δικαιωμάτων τους. Οι εναγόμενες με τις από 22.12.2006 και 14.2.2007 εξώδικες δηλώσεις τους 
αντίστοιχα αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην παράνομη προβολή της διαφημιστικής 
ταινίας στην Αλβανία, η δε πρώτη εξ αυτών δήλωσε ότι η προβολή αυτή συνιστά παραβίαση των 

δικαιωμάτων της και ότι προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια για την παύση των 
παράνομων προσβολών και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων της, καθώς και την πλήρη 
αποζημίωσή της. Πλην όμως από την προσήκουσα συνεκτίμηση όλων των προαναφερομένων 

αποδεικτικών μέσων, βεβαιώθηκε ότι η με τον προαναφερόμενο τρόπο εκμετάλλευση της 
διαφημιστικής ταινίας που αποτελεί νέο τρόπο ενάσκησης συγγενικών δικαιωμάτων, που είχαν 
δικαίωμα να αποφασίσουν οι ενάγοντες ως εκτελεστές - ηθοποιοί αυτής, έλαβε χώρα παρανόμως 

και αυθαιρέτως χωρίς τη συναίνεση ή την έγκριση των εναγόντων, με κοινή δράση και ενέργεια 
των νομίμων εκπροσώπων αμφότερων των εναγομένων εταιριών, που απέβλεπαν προφανώς στην 
αποφυγή καταβολής αμοιβής και στην αύξηση των κερδών τους.  
 

Συγκεκριμένα: 1) Η πρώτη εναγομένη παραγωγός εταιρία παράνομα, αντισυμβατικά και υπαίτια 
καθ` υπέρβαση της διάρκειας και της χωρικής ισχύος της σύμβασης και εν γνώσει της ότι η 
συνεργασία της με τους ενάγοντες είχε λήξει, παρέδωσε τον πρωτότυπο υλικό φορέα που είχε 

στο αρχείο της σε τρίτους, κατ’ εντολή της β` εναγομένης με σκοπό την μεταγλώττιση του στα 
αλβανικά και την προβολή του στην Αλβανία και 2) η δεύτερη εναγομένη, διαφημιζόμενη εταιρία, 
έδωσε εντολή στην α` εναγομένη να παραδώσει τον πρωτότυπο υλικό φορέα για μεταγλώττιση 

και στη συνέχεια προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την προβολή του στους αλβανικούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς, προφανώς για να προωθήσει την πώληση των προϊόντων της στην 
αλβανική αγορά, αν και γνώριζε ότι το χρονικό διάστημα παραχωρήσεως των περιουσιακών 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των εναγόντων είχε λήξει, δεδομένου ότι ήταν η αμέσως 
ωφελούμενη από τη διαφήμιση. Ολα τα προαναφερόμενα πλήρως αποδείχθηκαν από όλα τα ως 
άνω αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων η ένορκη κατάθεση της ... και οι ένορκες βεβαιώσεις 

των μαρτύρων .... , ………...  
 
Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου ενισχύεται από τα ακόλουθα: 1) από το γεγονός ότι το τηλεοπτικό 

απόσπασμα της διαφημιστικής ταινίας από τα αλβανικά κανάλια είναι της αυτής ποιότητας με τον 
υλικό φορέα που τηρούσε η α` εναγομένη στο αρχείο της. Αυτό άλλωστε αναφέρει και η μάρτυρας 
..., στην κατάθεσή της ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου. Από αυτό αποδεικνύεται ότι για 

την αναπαραγωγή του τηλεοπτικού υλικού της αλβανικής τηλεόρασης χρησιμοποιήθηκε το 
αρχειακό υλικό και όχι κάποιο κοινό DVD ή διάφορα κυκλοφορούντα στην αγορά προγράμματα, 
που ευχερώς μπορεί να προμηθευτεί οποιοσδήποτε τρίτος, όπως αβάσιμα ισχυρίζονται οι 

εναγόμενες, 2) από το γεγονός ότι μετά την παύση της προβολής της διαφημιστικής ταινίας στην 
Αλβανία, εξαιτίας των προαναφερομένων ενεργειών των εναγόντων, κατ’ εντολή της β ` 
εναγομένης η διαφημιστική εταιρία «...........» ήρθε σε διαπραγματεύσεις με την πρώτη 

εναγομένη, προκειμένου η τελευταία να αναλάβει την παραγωγή διαφημιστικής ταινίας της μπύρας 
«...» στην Αλβανία. Μάλιστα η τελευταία υπέβαλε την από 5.6.2007 έγγραφη προσφορά της 
σχετικά με το κόστος της παραγωγής, ανερχόμενο ετησίως στο ποσό των 18.000 ευρώ για τη 

διαφήμιση με τον τίτλο «.........» και των 17.000 ευρώ για τη διαφήμιση με τον τίτλο «...» (βλ. 
την ως άνω προσφορά και το από 17.3.2008 έγγραφο της εταιρίας ...), 3) Επίσης από το ότι η 
διαφημιστική καμπάνια της μπύρας «...» ήταν απαραίτητη για την άμεση προώθησή της στην 
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αλβανική αγορά, προς άμεσο συμφέρον της β` εναγομένης, εν όψει της πρόσφατης ως άνω από 
22.12.2004 σύμβασης αποκλειστικής διανομής, που η τελευταία σύνηψε με την αλβανική εταιρία 

«....» για διάθεση των προϊόντων της στην Αλβανία, 4) από την ως άνω ένορκη βεβαίωση του 
μάρτυρα ... , επικοινωνιολόγου, εργαζομένου στο χώρο της διαφήμισης και γνώστη έτσι της 
διαφημιστικής αγοράς, ο οποίος βεβαιώνει ότι η διαφήμιση ενός προϊόντος στη χώρα εξαγωγής 

οργανώνεται και χρηματοδοτείται από τον εκάστοτε διαφημιζόμενο, και 5) από το γεγονός ότι οι 
εναγόμενες σε ουδεμία νομική ενέργεια προέβησαν προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους από 
την παράνομη διαφήμιση στην Αλβανία, κατά οποιουδήποτε και μάλιστα κατά των αλβανικών 

τηλεοπτικών σταθμών.  
 
Στα προαναφερόμενα δεν αναιρούνται από τις από 31.10.2007 επιστολές των αλβανικών καναλιών 

«...........«.........και «...........», σύμφωνα με τις οποίες ουδέποτε έλαβαν εντολή, οδηγία ή αίτημα 
από τις εφεσίβλητες για να διαφημίσουν τα προϊόντα της δεύτερης αυτών στην τηλεόραση, ούτε 
εισέπρατταν οποιοδήποτε ποσό από αυτές, ούτε συμβλήθηκαν εμπορικά ή μετά άλλης μορφής 

συνεργασία με αυτές, δεδομένου ότι από τις επιστολές αυτές δεν εξάγεται ότι αυτός που ανέθεσε 
στα άνω τηλεοπτικά κανάλια, ο οποίος σημειωτέον στις επιστολές αυτές δεν κατονομάζεται, δεν 
είχε συνεργασία με τις εναγόμενες. Συνακόλουθα με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά 
που αποδείχθηκαν, με τις εν λόγω ενέργειες των εναγομένων επήλθε προσβολή του απόλυτου 

αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης (περιουσιακού) των εναγόντων επί της ερμηνείας του 
έργου, καθώς και του ηθικού τους δικαιώματος. Η προσβολή του τελευταίου αυτού δικαιώματος 
(ηθικού) των εναγόντων, συνίσταται στην παραμόρφωση της ερμηνείας τους, η οποία επήλθε με 

τη μεταγλώττιση της φωνής τους, από την ελληνική γλώσσα στην αλβανική, χωρίς την άδειά 
τους. Επομένως οι εναγόμενοι υποχρεούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65 §2 και 50 ν. 
2121/1993 και των άρθρων 914, 926, 932 και 71 ΑΚ εις ολόκληρον ο καθένας να αποζημιώσουν 

τους ενάγοντες για την περιουσιακή ζημία, που υπέστησαν και την αποκατάσταση της ηθικής τους 
βλάβης με την καταβολή εύλογης χρηματικής ικανοποίησης. Η αποζημίωση για την περιουσιακή 
ζημία των εναγόντων, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 65 § 2 δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 

το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης 
που έκανε χωρίς άδεια ο υπόχρεος.  
 

Στην προκειμένη περίπτωση η αμοιβή των εναγόντων, όπως προκύπτει από τις άνω 
τροποποιητικές συμβάσεις ανερχόταν για τη διαφημιστική αγορά της Ελλάδος: 1) για τον πρώτο 
ενάγοντα σε 62.402 ευρώ για διάστημα (9) μηνών, 2) για το δεύτερο ενάγοντα στο ποσό των 

27.000 ευρώ, για διάστημα (13) μηνών και 3) για τον τρίτο ενάγοντα στο ποσό των 45.789,99 
ευρώ, που ήταν και η συνήθης για την Ελλάδα αμοιβή τους. Η μάρτυρας της α` εναγομένης ....... 
, στην ως άνω ένορκη βεβαίωση αναφέρει ότι το κόστος της συνήθους αμοιβής ηθοποιών για 

διαφημιστική ταινία στην Αλβανία ανέρχεται στο ποσό των 1.300 ευρώ, δεν υπερβαίνει σε κάθε 
περίπτωση το ποσό των 4.000 ευρώ για χρονικό διάστημα δύο μηνών λαμβανομένου υπόψη του 
μεγέθους της χώρας αυτής, του προϋπολογισμού των media και του κόστους διαβίωσης. Ενόψει 

των ανωτέρω, λαμβανομένου υπόψη του μειωμένου αγοραστικού ενδιαφέροντος της αλβανικής 
σε σχέση με την ελληνική αγορά, και των διαφορετικών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν 
σε κάθε μια από τις δύο χώρες, η εύλογη αποζημίωση που συνήθως καταβαλλόταν για το είδος 

αυτό της εκμεταλλεύσεως, ήτοι ερμηνεία ηθοποιών σε διαφημιστική ταινία προβαλλόμενη στην 
Αλβανία, για τα έτη 2005 και 2006, ανερχόταν στο ποσό των 20.000 ευρώ για τον πρώτο, των 
9.000 ευρώ για τον δεύτερο και των 13.000 ευρώ για τον τρίτο των εναγόντων ετησίως και 

συνολικά για τα δύο έτη στο ποσό των 40.000, 18.000 και 26.000 ευρώ αντίστοιχα. Επομένως, η 
κατ’ άρθρο 65 § 2 ν. 2121/1993 αποζημίωση, που δικαιούνται οι φορείς των ανωτέρω συγγενικών 
δικαιωμάτων ενάγοντες ανέρχεται στο διπλάσιο της άνω συνολικής αμοιβής, δηλ. στο ποσό των 
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80.000 ευρώ ο πρώτος, των 36.000 ευρώ ο δεύτερος και 52.000 ευρώ ο τρίτος. Πλέον τούτου οι 
ενάγοντες δικαιούνται και ευλόγου χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω της ηθικής βλάβης που κατά 

τα άνω υπέστησαν από την προαναφερόμενη παράνομη και υπαίτια ενέργεια των εναγομένων. 
Ενόψει των συνθηκών τέλεσης της πράξης, το βαθμό του πταίσματος των καταστατικών οργάνων 
των εναγομένων, το είδος και της έκτασης της ζημίας αυτών, της ψυχικής στενοχώριας των 

εναγόντων, της κοινωνικής και οικονομικής καταστάσεως των μερών και των εν γένει περιστάσεων 
το δικαστήριο κρίνει ότι οι ενάγοντες δικαιούνται να λάβουν ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση, 
μετά από στάθμιση των ως άνω κατά νόμο στοιχείων (άρθρο 932 ΑΚ), το ποσό των 2.000 ευρώ 

για τον καθένα από αυτούς.  
 
Μετά από αυτά πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή κατά ένα μέρος ως βάσιμη κατ’ ουσίαν κατά την 

κύρια βάση της (άρθρ. 65, 50 ν. 2121/1993, 361, 914, 932, 71 ΑΚ) και να αναγνωριστεί ότι οι 
εναγόμενες, υποχρεούνται να καταβάλουν στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των (80.000 + 2.000) 
82.000 ευρώ, στο δεύτερο το ποσό των (18.000 + 2.000) 20,000 ευρώ και στον τρίτο το ποσό 

των (52.000 + 2.000) 54.000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από 18.1.2007 για τον πρώτο και δεύτερο, 
ήτοι από την επομένη της οχλήσεως με τις προαναφερόμενες εξώδικες δηλώσεις και από την 
επομένη της επιδόσεως της αγωγής για τον τρίτο ενάγοντα, αφού δεν αποδείχθηκε προηγούμενη 
όχληση αυτού, κατ’ άρθρο 340 ΑΚ. Μετά την παραδοχή της ως άνω κύριας βάσεως της αγωγής, 

παρέλκει η εξέταση του επικουρικού αιτήματος που στηρίζεται στο άρθρο 63 Α § 1 ν. 2121/1993, 
περί παροχής πληροφοριών, που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των εναγομένων, η διερεύνηση του 
οποίου προϋποθέτει την αδυναμία αποδείξεως υπαιτιότητος των υπόχρεων, πράγμα που δεν 

συντρέχει εν προκειμένω, απορριπτόμενου ως αλυσιτελούς του δεύτερου λόγου της έφεσης με 
τον οποίο οι εκκαλούντες παραπονούνται για τη σιγή απόρριψη από την εκκαλουμένη του ως άνω 
αιτήματος.  

 
Περαιτέρω λόγω παραδοχής της άνω κύριας βάσεως παρέλκει η εξέταση της διαδικαστικής 
διαδρομής και νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας της επικουρικής βάσεως της αγωγής που 

στηρίζεται στο άρθρο 914 και 922 ΑΚ, ως προς την οποία εξαφανίστηκε η εκκαλουμένη κατά τα 
άνω, μετά την παραδοχή σχετικού λόγου αναίρεσης και παραπέμφθηκε η υπόθεση και ως προς 
το κεφάλαιο αυτό στο παρόν Δικαστήριο, καθώς και της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας της 

όλως επικουρικής βάσεως της αγωγής περί αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΑΠ 1625/2014 ό.π., ΑΠ 
242/2010, ΑΠ 491/2005, ΑΠ 351/2005 ΣΝΠ -Νόμος), απορριπτόμενου ως αλυσιτελούς του 
τετάρτου λόγου της έφεσης, με τον οποίο η δεύτερη εναγομένη παραπονείται για την απόρριψη 

της τελευταίας αυτής βάσης της αγωγής. (…). 
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