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Σύμφωνα με το αρθρ. 1 του ν. 2387/1920 περί πνευματικής ιδιοκτησίας προβλέπεται 
η δυνατότητα μεταβιβάσεως του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. Γ. 
Κουμάντου, Πνευματική ιδιοκτησία, β` έκδ., κεφ. IV Β1, σ. 148). Αντικείμενο της 
μεταβιβάσεως είναι κυρίως οι περιουσιακές εξουσίες επί του προϊόντος της διανοίας 
δια των οποίων προστατεύονται τα περιουσιακά συμφέροντα του δημιουργού. Όμως 
ο πνευματικός δημιουργός συνδέεται στενότατα με το έργο του (βλ. Ι. Καρακατσάνη 
σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ στο αρθρ. 60 IV, σ. 123). Το ηθικό δικαίωμα του 
πνευματικού δημιουργού δεν αποτελεί στοιχείο ή ειδικότερη εξουσία της πνευματικής 
ιδιοκτησίας, αλλά εκδήλωση του δικαιώματος της προσωπικότητος, το οποίο 
καθιερώνεται και προστατεύεται από τα άρθρα 57 επ. του ΑΚ, έχει δε σκοπό, όπως 
και εκείνο, την περιφρούρηση της προσωπικότητος του δημιουργού, η οποία διατηρεί 
πάντοτε ακατάλυτους δεσμούς προς το πνευματικό δημιούργημα, με βάση τα 
γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν το δικαίωμα της προσωπικότητας με τα οποία 
αντιδιαστέλλεται αυτό τόσο από τα περιουσιακά δικαιώματα γενικά, όσο και από τα 
περιουσιακά δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας ειδικότερα. Όπως το δικαίωμα 
της προσωπικότητος γενικά έτσι και το ηθικό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού 
είναι απεριόριστο, απόλυτο και αμεταβίβαστο. Περιεχόμενο επομένως του ηθικού 
δικαιώματος του δημιουργού είναι και η εξουσία του τελευταίου να αναγνωρίζεται και 
να προβάλλεται σαν δημιουργός του έργου αυτός και όχι άλλος, καθώς και η εξουσία 
να διατηρείται αυτό (έργο) αναλλοίωτο, όπως άλλωστε συνάγεται και από ειδικές 
διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας (βλ. αρθρ. 15 ν. 2387/1920, 6 δις § 1 Διεθνούς 
Συμβάσεως Βέρνης (-Παρισίων), ν.δ. 4264/1962 και ν. 100/1975). Το απεριόριστο 
του ηθικού δικαιώματος σημαίνει ακόμα ότι αυτό σε κανένα άλλο περιορισμό 
υπόκειται εκτός από εκείνους οι οποίοι απορρέουν από σύμβαση κατά το μέτρο που η 
σύμβαση αυτή είναι θεμιτή και μέσα στα όρια αυτού. Το απόλυτο του ηθικού 
δικαιώματος σημαίνει ότι το δικαίωμα στρέφεται κατά παντός, αξιώνει σεβασμό και 
μπορεί να προβληθεί από τον καθένα δηλαδή δεν υπάρχει μόνο κατά του τυχόν 
αντισυμβαλλόμενου. Για να υπάρχει προσβολή, πρέπει να υπάρχει και το στοιχείο της 
διαθέσεως στο κοινό (βλ. Κουμάντου, ό.π. Κεφ. VI, 1 -4, σ. 208 επ.). Τέλος, στην 
περίπτωση της παράνομης προσβολής του απόλυτου δικαιώματος και των προϊόντων 
της διανοίας, έχοντας εφαρμογή κατά τα παραπάνω η διάταξη του άρθρου 59 ΑΚ, 
χωρεί ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, χωρίς να απαιτείται πταίσμα (δόλος ή 
αμέλεια του προσβάλλοντος). Ενώ αντίθετα πρέπει να υπάρχει πταίσμα επί αξιώσεως 
αποζημιώσεως κατά τις διατάξεις των άρθρων 914 επ. ΑΚ, στις οποίες παραπέμπει 
τόσο η ΑΚ 57 § 2, όσο και η ΑΚ 60 § 2 (βλ. Ι. Καρακατσάνη, ό.π. στο άρθρο 57 ΙΙΙ σ. 
103 και στο άρθρο 60 V, σ. 124). (...) 
 
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "………………..", που εδρεύει στην ……….., με 
ιδιαίτερο δικόγραφο ασκεί εκούσια πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ενάγοντα, 
ισχυριζόμενη ότι ο τελευταίος είναι δυνάμει συμβάσεως μέλος της, αφού της έχει 
παραχωρήσει έναντι αμοιβής το αποκλειστικό δικαίωμα της εκμεταλλεύσεως του 
πνευματικού έργου του και ότι περαιτέρω αυτή έχει παραχωρήσει έναντι αμοιβής 
στην καθής το μη αποκλειστικό δικαίωμα της αναπαραγωγής με δίσκους και κασέτες 
του έργου του ενάγοντα. Ότι η καθής εταιρία προσβάλλουσα το ηθικό δικαίωμα του 
ενάγοντα ενήργησε και κατά παράβαση της καταρτισθείσης μεταξύ τους συμβάσεως 
με αποτέλεσμα να έχει έννομο συμφέρον να τον υποστηρίξει. Η πρόσθετη 
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παρέμβαση αυτή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των αρθρ. 80, 81 και 82 
ΚΠολΔ, εφόσον η ύπαρξη του εννόμου συμφέροντος του παρεμβαίνοντος πρέπει να 
ερμηνευτεί ευρέως όχι στενά, δηλαδή αυτό υπάρχει και σε κάθε περίπτωση που η 
απόφαση θα επηρεάσει ευμενώς ή δυσμενώς την έννομη θέση του παρεμβαίνοντος 
νομικά και όχι απλά πραγματικά ή οικονομικά, ειδικότερα δε υπάρχει και όταν σε 
περίπτωση ήττας του κυρίου διαδίκου, ο τρίτος μπορεί να αναμένει ότι θα 
προβληθούν αξιώσεις κατ` αυτού ως και κατ` αυτού λχ. σαν προκαλέσαντος τη ζημία 
(βλ. ΕφΑΘ 679/1984 ΕλλΔνη 1984. 1040). Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί 
περαιτέρω από ουσιαστική άποψη, αφού συνεκδικασθεί με την κύρια αγωγή (βλ. 
αρθρ. 31 § 1 και 246 ΚΠολΔ). 
 
Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων που περιέχονται στα 
πρακτικά της παρούσας, τα έγγραφα που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν 
αυτοί, τα οποία λαμβάνονται υπόψη προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, καθώς 
και από αυτά τα οποία συνομολογούν με τις προτάσεις τους, αποδείχθηκαν κατά την 
κρίση του δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων είναι 
συνθέτης και στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού "………….." και στιχουργός του 
επίσης λαϊκού τραγουδιού "…………..", του οποίου η μουσική σύνθεση ανήκει στο 
.......... Τα εν λόγω τραγούδια αποτελούν πνευματικά δημιουργήματα του, είναι 
γνωστά στο ευρύ κοινό και έχουν επανειλημμένα τραγουδηθεί από καθιερωμένους 
καλλιτέχνες (...). Ο ενάγων σαν πνευματικός δημιουργός, δυνάμει συμβάσεως που 
καταρτίστηκε την 1.11.1969, έχει παραχωρήσει έναντι αμοιβής, στην ανώνυμη 
εταιρία "………..", τώρα παρεμβαίνουσα, το αποκλειστικό δικαίωμα της 
εκμεταλλεύσεως του πνευματικού του έργου, το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει ή 
πρόκειται στο μέλλον να δημιουργήσει, η οποία (εκμετάλλευση) αφορά την έκδοση 
του, τον πολλαπλασιασμό του με αναπαραγωγή δια διαφόρων μέσων της τεχνικής, 
τη δημόσια εκτέλεση του, τη χορήγηση αδείας αναπαραγωγής κλπ. Περαιτέρω, η 
παρεμβαίνουσα εταιρία δυνάμει συμβάσεως έχει παραχωρήσει στην εναγομένη 
φωνογραφική εταιρία καθής η παρέμβαση το μη αποκλειστικό δικαίωμα της 
παραγωγής ηχογραφημάτων, δίσκων και κασετών που περιέχουν έργα του 
ρεπερτορίου της, στο οποίο περιλαμβάνεται και το πνευματικό έργο του ενάγοντα. Το 
έτος 1984 η εναγομένη φωνογραφική εταιρία έθεσε σε κυκλοφορία διπλό δίσκο και 
κασέτες με τίτλο "……….." όπου περιλαμβάνονται μεταξύ των 52 τραγουδιών του 
άλμπουμ αυτού και τα προαναφερόμενα τραγούδια του ενάγοντα, τραγουδισμένα το 
μεν πρώτο από τη …………., το δε δεύτερο από τους …….. - ………... Στο εξώφυλλο 
του εν λόγω διπλού δίσκου η εναγομένη εταιρία παρέλειψε την αναγραφή του 
ονόματος του ενάγοντα σαν συνθέτη και στιχουργού του πρώτου όπως παραπάνω 
τραγουδιού και σαν στιχουργού του δευτέρου τραγουδιού. Όμως, όπως προέκυψε η 
εναγομένη στο εξώφυλλο του δίσκου δεν αναγράφει κανένα όνομα συνθέτη ή 
στιχουργού κυρίως για λόγους τεχνικούς και καλαισθησίας, διότι θα έπρεπε να 
αναγραφούν πλήθος ονομάτων, λόγω πολλών τραγουδιών (52 όπως 
προαναφέρθηκε), ενώ στην ετικέτα του δίσκου αναγράφονται κανονικά τα ονόματα 
των δημιουργών και αυτό του ενάγοντα με αποτέλεσμα να αναπληρώνεται η 
παράλειψη του εξωφύλλου και να μη δημιουργείται σύγχυση όσον αφορά την 
πατρότητα των έργων και επομένως προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντα. 
Το τραγούδι "…………" στην πρωτότυπη μορφή του είναι χρονικής διάρκειας 3` και 
15` (βλ. προσκομιζόμενη σε φωτοτυπικό αντίγραφο κάρτα του ενάγοντα στην 
"………….."). Στον προαναφερόμενο δίσκο η εναγομένη εταιρία κατά την εκτέλεση 
του μείωσε τη χρονική διάρκεια του τραγουδιού κατά 1`, αφαιρώντας την 
επανάληψη του ρεφραίν και ακόμα μετέβαλε το μουσικό του ρυθμό (συρτό). Το 
δεύτερο τραγούδι "…………" στην πρωτότυπη μορφή του είναι χρονικής διάρκειας 2` 
και 25" (βλ. προσκομιζόμενη σε φωτοτυπικό αντίγραφο κάρτα του ενάγοντα στην 
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"…………"). Στο δίσκο η εναγομένη εταιρία μείωσε τη διάρκεια του σε 1` και 15`, 
αλλοιώνοντας τη δομή του κατά την εκτέλεση. 
 
Συγκεκριμένα παρουσίασε πρώτο το ρεφραίν κατόπιν το πρώτο τετράστιχο στη 
συνέχεια πάλι το ρεφραίν και τέλος αφαίρεσε το τελευταίο τετράστιχο καθώς και τη 
μουσική εισαγωγή του. Εκτός αυτών η εναγόμενη φωνογραφική εταιρία εξέδωσε 
άλλο μεγάλο δίσκο με τίτλο "………….." με τον ……………..", στον οποίο 
περιλαμβάνεται το τραγούδι "………………" του οποίου στιχουργός είναι ο ενάγων. Η 
εναγομένη δεν ανέγραψε το όνομα του ενάγοντα σαν στιχουργού, ούτε στο 
εξώφυλλο του δίσκου ούτε στην ετικέτα αυτού. Αντίθετα στο εξώφυλλο του δίσκου 
άλλαξε τον τίτλο του τραγουδιού και τον έκανε "……………" όπως δηλαδή αρχίζει το 
ρεφραίν του τραγουδιού, ανέγραψε δε τα ονόματα ….…… - …………. σαν συνθέτη και 
στιχουργό του τραγουδιού, ενώ στην ετικέτα του δίσκου αναγράφηκε σωστά ο τίτλος 
του τραγουδιού. Επίσης μείωσε τη χρονική διάρκεια του κατά Τ και 10" αρχίζοντας το 
τραγούδι με το ρεφραίν συνεχίζοντας με το πρώτο τετράστιχο και πάλι το ρεφραίν 
και αφαιρώντας το τελευταίο τετράστιχο καθώς και τη μουσική εισαγωγή του. Η 
εναγομένη εταιρία επιχειρώντας τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις στα εν λόγω 
πνευματικά έργα του ενάγοντα κατά την αναπαραγωγή τους σε δίσκους και κασέτες, 
προσέβαλε την προσωπικότητα του ενάγοντα σαν πνευματικού δημιουργού, διότι 
από το γεγονός ότι στο έργο εκδηλώνεται η προσωπικότητα του δημιουργού, 
απορρέει σαν συνέπεια ότι κάθε αλλοίωση του έργου αποτελεί αλλοίωση της 
εκδηλωθείσας προσωπικότητος (βλ. Κουμάντου, ό.π. κεφ. VI, 4 σ. 218). Από την 
άλλη μεριά η εναγομένη εταιρία αναγράφουσα στο εξώφυλλο του προαναφερομένου 
δίσκου λανθασμένο τίτλο του τραγουδιού και άσχετα ονόματα σαν συνθέτη και 
στιχουργό αυτού, ενώ στην ετικέτα αναγράφει το σωστό τίτλο χωρίς όμως να 
αναφέρει τα ονόματα των δημιουργών, επέφερε σύγχυση και αμφιβολία στο κοινό, 
όσον αφορά την πατρότητα του έργου, με αποτέλεσμα να υπάρχει προσβολή της 
προσωπικότητας του ενάγοντα δημιουργού, η οποία πρέπει όχι μόνο να εκδηλώνεται 
με το έργο, αλλά να αναγνωρίζεται από αυτό ώστε σ` αυτή να αντανακλά ο 
κοινωνικός έπαινος (βλ. Κουμάντου, ό.π. κεφ. VI, 3 σ. 214). Η εναγομένη εταιρία δεν 
αμφισβητεί ειδικότερα τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις των πνευματικών έργων 
του ενάγοντα που επιτέλεσε κατά την αναπαραγωγή των εν λόγω δίσκων, 
υποστηρίζει δε ότι πρόκειται για δίσκους "απανθισμάτων" (ποτ-πουρί), με συνέπεια 
να καθίσταται αναγκαία η αφαίρεση "εισαγωγών", "επαναλήψεων εισαγωγών", των 
μουσικών μερών χωρίς λόγια, και των "finale" και ακόμα ότι η αποσπασματική 
αναπαραγωγή των έργων προβλέπεται ρητά από την μεταξύ αυτής και της "…………" 
σύμβασης. Όμως, όπως προκύπτει από το άρθρο VI § II της εν λόγω συμβάσεως, 
κάθε αποσπασματική αναπαραγωγή έργου δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο κατόπιν της 
προηγουμένης εγκρίσεως της εταιρίας ("……….."), με σύμφωνη γνώμη του 
δημιουργού, γεγονός το οποίο δεν επικαλείται από την εναγομένη, ούτε άλλωστε 
υπάρχει στην προκείμενη περίπτωση. Συνεπώς χωρίς προηγούμενη έγκριση και 
μάλιστα κατά το στάδιο των ηχογραφήσεων, δεν μπορούσε η εναγομένη 
φωνογραφική εταιρία ενεργούσα μονομερώς, να επιφέρει οποιαδήποτε αλλοίωση στα 
τραγούδια - πνευματικά έργα του ενάγοντα. Άλλωστε η δικαιολογητική βάση της 
θεσπίσεως των αρθρ. 15 του ν. 2387/1920 και 6 δις §1 της προαναφερομένης Δ.Σ. 
περί προστασίας των καλλιτεχνικών έργων, ανάγεται όχι μόνο στην περιφρούρηση 
της μορφολογίας και νοηματικής ακεραιότητας του πνευματικού έργου, αλλά και στην 
πρόληψη των προσβολών αυτής (βλ. ΠΠρΑΘ 12558/1980 ΕΕμπΔ 1983. 514 επ.). 
 
Περαιτέρω από τα ίδια αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι η εναγομένη φωνογραφική 
εταιρία ενεργούσα από αμέλεια της κατά παράβαση των συμφωνημένων και των 
κειμένων διατάξεων επέφερε ζημιά στα περιουσιακά δικαιώματα του ενάγοντα που 
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απορρέουν από τα προϊόντα της διανοίας του (βλ. και από 7.3.1986 επιστολή της 
παρεμβαινούσης εταιρίας προς την εναγομένη με την οποία η πρώτη επιστήνει την 
προσοχή της δεύτερης όσον αφορά την προχειρότητα της εργασίας της). Η ζημία 
αυτή του ενάγοντα έχει σχέση με την αμοιβή που αυτός εισπράττει από την εκτέλεση 
των τραγουδιών του και υπολογίζεται με βάση τις πωλήσεις των δίσκων. Όμως η 
αμοιβή αυτή είναι μικρότερη όταν πρόκειται για αποσπασματική εκτέλεση του έργου. 
Ο ενάγων ισχυρίζεται ότι εισέπραξε 1,60 δρχ. λιγότερες ανά δίσκο, συνεπεία της 
ένδικης αποσπασματικής εκτελέσεως των τραγουδιών του με αποτέλεσμα, αφού 
πωλήθηκαν συνολικά 165.000 δίσκοι (71.000 τεμάχια του πρώτου διπλού δίσκου που 
αφορά και τα δύο τραγούδια και 23.000 τεμάχια του δεύτερου μονού δίσκου), να 
υποστεί συνολική ζημία 262.400 δρχ. τις οποίες θα εισέπραττε εάν τα έργα του 
εκτελούντο ακέραια. Η εναγομένη εταιρία προβάλλει γενική άρνηση στην ιστορική 
βάση της αγωγής, όμως από το σύνολο των ισχυρισμών της μεταξύ των οποίων και ο 
αόριστα προβαλλόμενος ότι δηλαδή ο ενάγων δεν υπέστη ζημία διότι οι δίσκοι 
"απανθισμάτων" έχουν μεγαλύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του δικαστηρίου, 
συνάγεται ομολογία της, όσον αφορά την αλήθεια του ποσού που ζημιώθηκε ο 
ενάγων, συνεπεία της παράνομης και υπαίτιας προσβολής που υπέστη στα 
δικαιώματα του σαν δημιουργός, η δε ομολογία αυτή υπερισχύει από τη γενική 
άρνηση και αποτελεί πλήρη απόδειξη για τα ομολογημένα (βλ. αρθρ. 261 ΚΠολΔ, 
ΕφΠατ 664/1983 Δ 15. 273 και Εφθ 772/1982 Αρμ 37.128). Κατόπιν αυτών το 
δικαστήριο κρίνει ότι ο ενάγων υπέστη και ηθική βλάβη συνεπεία της σε βάρος του 
τελεσθείσας, κατά τα παραπάνω, προσβολής της προσωπικότητας του, η οποία 
δικαιολογεί την επιδίκαση σ` αυτόν χρηματικής ικανοποιήσεως 250.000 δρχ. η οποία 
κρίνεται ανάλογη προς την έκταση της προσβολής δηλαδή και την προσγενομένη 
περιουσιακή ζημία (βλ. ΕφΑΘ 7545/1982 Αρμ 37.103 επ.), τις γενικές περιστάσεις 
καθώς και τις προσωπικές και περιουσιακές συνθήκες των διαδίκων (βλ.Ι. 
Καρακατσάνη, ό.π. στο άρθρο 59 II και IV, σ. 117). 
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