
 
Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών 13760/1988 
 
Δικαστής : Κων. Πιτταράς, Πρωτοδίκης. 
Δικηγόροι: Φ. Αλεβυζόπουλος, Ι. Νικολαϊδης, Σπ. Λέκκας, Κων. Γεωργόπουλος, Κυρ. 
Λιασίδης. 
 
Με την πρώτη από τις κρινόμενες αιτήσεις (αριθ. 10418/88) η  αιτούσα εταιρία   
……….. ισχυρίζεται ότι τυγχάνει πνευματική δημιουργός του αναφερόμενου σ` αυτή 
έργου - προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή (η/υ) και ότι οι καθ` ων 
αμφισβητούν την ιδιότητά της αυτή, χρησιμοποιούν το παραπάνω έργο χωρίς να 
έχουν τέτοιο δικαίωμα και επιχειρούν αθέμιτο σε βάρος της συναγωνισμό. Με βάση  
τα περιστατικά αυτά και αφού επικαλείται, όπως το όλο περιεχόμενο της αίτησης 
συνάγεται, επείγουσα περίπτωση, καταλήγοντας ζητά: Να διαταχθούν ως 
ασφαλιστικά μέτρα η επίδειξη των βιβλίων μέτρησης διαφημιστικής δαπάνης - 
προϊόντων που παρήχθησαν και παράγονται με το επίδικο πρόγραμμα, να  
υποχρεωθούν οι καθ` ων να παύσουν να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα αυτό, τα 
σχέδια βιβλίου, τα στοιχεία και τις διαδικασίες, να απειληθεί κατά των καθ` ων 
προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή για κάθε παράβαση της παρούσας και 
δημοσιευθεί το δικαστικό της παρούσας όπως ειδικότερα αναφέρεται στην αίτηση. Με 
την δεύτερη αίτηση (αριθ. 10419/88) η ίδια αιτούσα, αφού επικαλείται κίνδυνο από 
την αναβολή, ζητά να διαταχθεί ως ασφαλιστικό επίσης μέτρο η συντηρητική  
κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθής μέχρι του ποσού των 
4.000.000 δρχ. για να εξασφαλισθεί η μνημονευόμενη στην αίτηση απαίτησή της  
κατ` αυτής. Εξάλλου, με την τρίτη αίτηση (αριθμ. 11600/88) οι αιτούντες Κ.Κ. και η 
εταιρία με την επωνυμία "……….." και τον διακριτικό τίτλο  "……….." (εφεξής ………..), 
υποστηρίζουν ότι ο πρώτος απ` αυτούς τυγχάνει πνευματικός δημιουργός και η 
δεύτερη δικαιούχος άδειας εκμετάλλευσης των αναφερομένων σ` αυτή 4  έργων  -  
προγραμμάτων η/υ (μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το μνημονευόμενο στην 
πρώτη  αίτηση) και ότι οι καθ` ων με ψευδείς δηλώσεις διατείνονται ότι αυτές 
τυγχάνουν οι πνευματικοί δημιουργοί των εν λόγω έργων. Με βάση λοιπόν τα  
περιστατικά αυτά, όπως σημειώθηκαν συνοπτικά, και  αφού επικαλούνται επικείμενο  
κίνδυνο, καταλήγοντας οι αιτούντες ζητούν να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και  
υποχρεωθούν οι καθ` ων να άρουν την προσβολή των δικαιωμάτων της  πνευματικής  
τους ιδιοκτησίας πάνω στα 4 προγράμματα η/υ, να παραλείψουν κάθε παρόμοια  
προσβολή στο μέλλον και να διαταχθεί η κατάσχεση των βιβλίων που φέρουν την  
αναφερόμενη στην αίτηση ψευδή δήλωση καθώς και κάθε άλλου εντύπου που φέρει 
παρόμοια δήλωση, Ακόμη ζητούν: Να διαταχθεί η απαγόρευση της διόρθωσης,  
αναπαραγωγής και επέμβασης στα επίμαχα προγράμματα, τα οποία έχουν οι καθ` ων 
στην κατοχή τους. Να αφαιρεθούν τα μνημονευόμενα επίσης στην αίτηση 
προγράμματα η/υ από το σώμα του αμερικανικής προέλευσης προϊόντος "……….." και  
απαγορευθεί η ενσωμάτωση σ` αυτό ή σε άλλα προγράμματα οποιουδήποτε από τα  
επίδικα προγράμματα καθώς και η διάθεση τούτων χωρίς την άδειά τους  
(αιτούντων). Να διαταχθεί η δημοσίευση της παρούσας στα έντυπα που αναφέρονται 
στην αίτηση και να απειληθεί κατά των νόμιμων εκπροσώπων των καθ` ων  
προσωπική κράτηση και χρηματική  ποινή. Οι αιτήσεις αυτές παραδεκτά φέρονται  
στο Δικαστήριο τούτο, το οποίο είναι το αρμόδιο για την περίπτωση καθ` ύλη και 
κατά τόπο Δικαστήριο, για να εκδικασθούν κατά  τη  διαδικασία  των ασφαλιστικών   
μέτρων (άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των 
άρθρων 1 επ., 6, 16 Ν. 2387/1920, όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του 
με νεώτερα νομοθετήματα, 1 επ., 16 της Δ.Σ. Βέρνης (Παρισιού), όπως 
αναθεωρήθηκε και ισχύει μετά την κύρωσή της με το Ν. 100/1975, 57, 59, 60 ΑΚ, 1  
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ΝΔ 4264/1962, 1 επ., 16 έως 18, 20 Ν. 146/1914, 707 επ., 732, 947 ΚΠολΔ. Πρέπει 
συνεπώς να συνεκδικασθούν λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας και 
ερευνηθούν περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά τους. Πιθανολογήθηκαν   
τα  ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Κατά το Δεκέμβριο 1987 τα ιδρυτικά μέλη της 
καθ` ης  εταιρίας  ………..  (εφεξής  ………..), η οποία τότε τελούσε υπό σύσταση, 
ανέθεσαν προφορικά στην αιτούσα - καθ` ης  ………..  την  εκπόνηση  και δημιουργία   
προγράμματος η/υ σχετικού με την παρακολούθηση της διαφημιστικής δαπάνης στα  
τέσσερα μέσα διαφήμισης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά). Μεταξύ  
των ιδρυτικών μελών της ………..  περιλαμβάνεται και ο Ι.Π., διευθύνων σύμβουλος 
της ………... Η τελευταία σε εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης σχεδίασε, εκπόνησε και 
παρέδωσε πράγματι στη ……….. για δική της αποκλειστικά χρήση το πιο πάνω  
πρόγραμμα (Πρόγραμμα Επεξεργασίας Μέσων Διαφήμισης), το οποίο απαρτίζεται  
από τα εξής επιμέρους προγράμματα: α) καταχώρησης διαφημιστικών δαπανών, β)  
επεξεργασίας διαφημιστικών δαπανών, γ) επικοινωνίας η/υ και δ) αυτόματης  
στοιχειοθεσίας βιβλίων μέτρησης διαφημιστικών δαπανών. Η σύλληψη, σύνθεση και  
ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού πιθανολογείται ότι έγινε από τον Ι.Π. σε 
συνεργασία με το προσωπικό της ……….., με εξαίρεση ορισμένα τμήματά  του, την  
(υλική) εκτέλεση των οποίων πραγματοποίησε έναντι αμοιβής, κατ` εντολή και 
σύμφωνα με τις οδηγίες της ………..,  με  εξαίρεση ορισμένα  τμήματά  του, την 
(υλική) εκτέλεση των οποίων πραγματοποίησε  έναντι αμοιβής, κατ` εντολή και 
σύμφωνα με τις οδηγίες της  ………..,  ο αιτών - καθ` ου Κ.Κ. ενεργώντας ατομικά και 
ως εκπρόσωπος της ……….. (βλ. τα σχετικά τιμολόγια της  ………..). Τονίζεται  ότι  
από  τα προσαγόμενα  τιμολόγια της ……….., στα οποία αναγράφεται η ονομασία του 
προγράμματος χωρίς διάκριση των επιμέρους τμημάτων του καθώς και από ορισμένες  
άλλες ενδείξεις (όπως η ιδιότητα του Κ.Κ. ως προγραμματιστή κλπ) θα μπορούσε να 
οδηγηθεί κάποιος στο συμπέρασμα ότι η συμμετοχή του  Κ.Κ. στη δημιουργία του 
προγράμματος δεν περιορίστηκε στην υλική εκτέλεσή του και ότι η ανάμιξή του 
υπήρξε πιο ουσιαστική. Οι ενδείξεις ωστόσο αυτές, ενόψει και όσων σημειώνονται πιο 
κάτω, αναιρούνται από τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία. Πάντως απ` όλες τις 
διάδικες πλευρές συνομολογείται ότι το  παραπάνω έργο παρουσιάζει δημιουργικό 
ύφος, χαρακτηρίζεται δηλαδή από πρωτότυπη προσωπική δημιουργία και από μία 
ιδιαίτερη ατομικότητα  που το διαφοροποιεί από άλλα παρεμφερή προγράμματα. 
Αποτελεί κατά συνέπεια πνευματικό δημιούργημα κατά την έννοια του άρθρου 1 Ν. 
2387/1920 και απολαμβάνει της προστασίας του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας  
(βλ. σχετ. μελέτες Μιχ. Θεοδ. Μαρίνου στην ΕΕμπΔ 1988 σελ. 569 επ. Χρ. 
Μυλωνόπουλου στα ΠΧρ. ΛΗ` σελ. 3 επ. και ιδίως 17 επ. όπου παραπομπές σε 
θεωρία και νομολογία, Σπ. Σταμούλης στο ΝοΒ 35, σελ. 1019, επ., Β. Μελά στον Αρμ. 
1988 σελ. 299 επ.). Από τα περιστατικά που σημειώθηκαν μέχρι τώρα και  δεδομένου 
ότι, καθώς πιθανολογήθηκε επίσης, το επίδικο πρόγραμμα είναι έργο από τη φύση 
του ανώνυμο και ότι η ……….. το έκανε γνωστό στο κοινό, το Δικαστήριο κρίνει ότι,  
κατ` εφαρμογή και του άρθρου 4 Ν. 2387/1920, πνευματικός δημιουργός και 
δικαιούχος του έργου αυτού έγινε κατά τρόπο πρωτογενή και είναι η ………... Το   
γεγονός άλλωστε τούτο αναγνωρίστηκε εξαρχής από την ……….., η οποία στα βιβλία 
μέτρησης διαφημιστικής δαπάνης των μηνών Ιανουαρίου - Μαρτίου 1988, τα οποία  
κυκλοφόρησε κατ` εφαρμογή του εν λόγω έργου - προγράμματος, περιέλαβε ειδική 
αγγελία - γνωστοποίηση (COPYRIGHT NOTICE) που μνημονεύει ρητά την ………..  ως  
δημιουργό του έργου. Αλλά και ο Κ.Κ., ο οποίος υποστηρίζει ήδη ότι αυτός είναι ο 
δημιουργός του έργου, και η  εταιρία ……….. φαίνεται  ότι αρχικά αναγνώριζαν την 
……….. ως δημιουργό του έργου, δεδομένου ότι, ενώ από τις αρχές Φεβρουαρίου 
1988 έλαβαν γνώση, όπως παραδέχονται, της πιο πάνω γνωστοποίησης, για πρώτη  
φορά (όπως τουλάχιστον προκύπτει από τις αποδείξεις) διεκδίκησαν την πατρότητά 
του και διαμαρτυρήθηκαν στην ……….., απαντώντας σε σχετική της εξώδικη  
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δήλωση, στις  6.6.1988, λίγες δηλαδή ημέρες πριν από την υποβολή των αιτήσεων 
της ………... Στην παρούσα πάντως δίκη, όπως ήδη παρατηρήθηκε, ο Κ.Κ. και η 
……….. μολονότι φέρουν το σχετικό βάρος απόδειξης (βλ. σχετ. Κουμάντος: 
Πνευματική ιδιοκτησία, έκδ. Γ`, 1982, σελ. 158), δεν προσκόμισαν στοιχεία, από τα 
οποία να πιθανολογείται η βασιμότητα των ισχυρισμών τους αναφορικά με την 
πατρότητα του έργου. Από τα αναφερόμενα με την πατρότητα του έργου. Από τα 
αναφερόμενα στην αρχή αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογήθηκε περαιτέρω ότι η 
αμοιβή της ………..  για  την  εκπόνηση και παράδοση του προγράμματος στη ……….. 
δεν καθορίστηκε κατά τη σύναψη της μεταξύ τους σύμβασης αλλά υπολογίστηκε 
μονομερώς  από  την ……….. μετά την παράδοση του έργου και ορίστηκε συνολικά 
σε 3.584.400 δρχ., ποσό το οποίο, ωστόσο, αρνήθηκε η ……….. να της πληρώσει. Για 
το λόγο προφανώς αυτόν αλλά  και  διότι  στο  μεταξύ δημιουργήθηκαν προστριβές 
μεταξύ του Ι.Π. και των άλλων ιδρυτικών μελών της ……….., η τελευταία ισχυρίστηκε 
ότι το πρόγραμμα είναι ακατάλληλο για τη χρήση που το προόριζε. Μετά απ` αυτά η  
………..  υπαναχώρησε από  τη  σύμβαση  και  την 1.6.88 η ……….. της επέστρεψε τα 
μηχανήματα. Προηγουμένως όμως η ………..  σε συνεργασία με τον  Κ.Κ.  είχαν  
αφαιρέσει από τα μηχανήματα το ενσωματωμένο σ` αυτά πρόγραμμα το οποίο 
έκτοτε χρησιμοποιούν χωρίς να έχουν (μετά την υπαναχώρηση της  ………..) τέτοιο  
δικαίωμα, προσβάλλοντας έτσι παράνομα τα πνευματικά δικαιώματα της ……….. πάνω 
στο πρόγραμμα. Ακόμη πιθανολογήθηκε ότι από το Νοέμβριο 1987 έως την άνοιξη 
1988 ο Κ.Κ. και η εταιρία ……….. εκπόνησαν κατ`  εντολή  (παραγγελία)  και  
λογαριασμό της ……….. προγράμματα μετατροπής χαρακτήρων, συλλαβισμού 
ελληνικής γλώσσης - επεξεργασίας λεξικού και δημιουργία πινάκων συλλαβών. Τα  
προγράμματα αυτά πιθανολογήθηκε ότι δεν παρουσιάζουν δημιουργικό ύφος και δεν 
μπορούν να χαρακτηρισθούν πρωτότυπα (βλ. ιδίως τις προσαγόμενες τεχνικές 
εκθέσεις της ………..). δεν αποτελούν δηλαδή πνευματικά δημιουργήματα κατά την 
έννοια του άρθρου 1 Ν. 2387/1920 ώστε να υπάγονται στην προστασία του νόμου  
αυτού και των λοιπών νομοθετημάτων για την πνευματική ιδιοκτησία. Εξάλλου 
πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την αίτηση των Κ.Κ. και  της ……….. στις 
διατάξεις για την αθέμιτο συναγωνισμό ούτε προβλήθηκαν με την αίτηση ούτε από  
το αποδεικτικό υλικό προκύπτουν. Τέλος, όσον, αφορά την αίτηση συντηρητικής 
κατάσχεσης της περιουσίας της ……….., δεν πιθανολογήθηκε ότι η περιουσιακή  
κατάσταση της εταιρίας αυτής είναι επισφαλής, ώστε να δημιουργείται κίνδυνος για 
την ικανοποίηση της οποίας αξίωσης της ………... Κάτι τέτοιο άλλωστε ούτε από το 
μάρτυρα της τελευταίας επιβεβαιώθηκε. Με τα δεδομένα αυτά, η δεύτερη και η  
τρίτη από τις κρινόμενες αιτήσεις πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμες στην ουσία, 
να γίνει κατά ένα μέρος δεκτή η πρώτη ως βάσιμη, και στην ουσία, όπως ειδικότερα  
ορίζεται στο διατακτικό, και να απορριφθούν ως αλυσιτελή και  πάντως ως αβάσιμα,  
όλα τα άλλα αιτήματα και οι αντίθετοι ισχυρισμοί των διαδίκων. 
 

3/3 


