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Κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 2387/1920 "περί πνευματικής ιδιοκτησίας", όπως 
τροποποιήθηκε από το ν. 4301/1929 "η εντός του κειμένου ιδίας συγγραφής 
παράθεσις αποσπασμάτων ή περικοπών εξ αλλοτρίων έργων ή εικόνων και σχεδίων 
συνδεομένων προς τον σκοπόν αυτής....απαγορεύεται άνευ της εγγράφου αδείας των 
συγγραφέων....". Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, όπως προκύπτει και από 
την εισηγηματική έκθεση του ν. 4301/1929, η παράθεση μεγάλων αποσπασμάτων ή  
περικοπών από ξένο έργο, έστω και με παραπομπή σ` αυτό, απαγορεύεται χωρίς την 
προηγούμενη άδεια του δημιουργού του. Αντίθετα μικρά αποσπάσματα ή περικοπές 
από ξένο έργο επιτρέπονται ελεύθερα να παρατίθενται, εφόσον αυτό γίνεται για τη 
στήριξη ή την ενίσχυση της γνώμης εκείνου που κάνει την παράθεση ή για τη 
διατύπωση κριτικής κατά της ξένης γνώμης και δεν κάνουν το έργο όπου μπαίνουν τα 
αποσπάσματα αυτά ή οι περικοπές ανταγωνιστικό εκείνου από όπου λαμβάνεται (βλ.  
Αιτιολογική έκθεση ν. 4301/1929, Γ. Κουμάντου, Πνευματική Ιδιοκτησία, έκδ. Γ, σ. 
296, 297, σχόλια ιδίου συγγραφέα κάτω από την απόφαση του ΜΠρΘ 538/81 ΝοΒ 
29.738, 739, Ιωάννου - Λυκιαρδοπούλου, Πνευματική ιδιοκτησία, έκδ. Β`, σ.200, ΕΑ 
6415/72 Δνη 14.603, ΠρΑθ 710/71 ΕΕΝ 38.662, 663). Κατά το άρθρο εξάλλου 60 ΑΚ, 
ως αυτό μεταγλωττίστηκε από το π.δ. 456/84, όποιος προσβάλλεται παράνομα στο 
αποκλειστικό δικαίωμα του επάνω στο προϊόντα της διανοίας του έχει δικαίωμα να 
απαιτήσει κατά τους όρους του νόμου να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί 
στο μέλλον. Στην κρινόμενη αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι είναι συγγραφέας του  
βιβλίου "……….", τόμος Β`, το οποίο περιέχει ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία 
αποσπασμάτων από τα βιβλία 5, 6, 7, 8 και 9 του έργου του …………. και αποτελεί 
διδακτικό βοήθημα για φιλολόγους καθηγητές και μαθητές της πρώτης τάξης του 
Γυμνασίου και ότι η δεύτερη των καθ` ων εξέδωσε και κυκλοφόρησε βιβλίο 
παρόμοιου περιεχομένου, που συνέγραψε ο πρώτος καθ` ου, στο οποίο 
περιλαμβάνονται αυτούσια ή με μικρά παραλλαγή αποσπάσματα και περικοπές του 
πιο πάνω βιβλίου του, χωρίς την έγγραφη άδειά του. Αιτείται δε, επικαλούμενος 
επείγουσα περίπτωση, να υποχρεωθούν οι καθ` ων να παύσουν την αναπαραγωγή 
και κυκλοφορία του πιο πάνω βιβλίου τους με απειλή κατά του πρώτου του καθ` ου 
και του νομίμου εκπροσώπου της δεύτερης καθ` ης, εταιρίας προσωπικής κρατήσεως 
και χρηματικής ποινής, και να διαταχθεί η κατάσχεση των αντιτύπων του βιβλίου 
τους, άλλως η δικαστική τους μεσεγγύηση, και η δημοσίευση του διατακτικού της 
αποφάσεως στον ημερήσιο τύπο. Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί 
ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων 
(άρθρα 686 επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις προαναφερθείσες 
διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 του ν. 2387/1920, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 
4301/1929, 60 ΑΚ και 692 παρ. 2, 731 και 732 και 947 ΚΠολΔ, κατά το αίτημά της 
όμως για προσωπική κράτηση και επιβολή χρηματικής ποινής κατά του νομίμου  
εκπροσώπου της δευτέρας καθ` ης είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας, 
εφόσον δεν στρέφεται η αίτηση και κατά του εκπροσώπου της πιο πάνω καθ` ης 
ονομαστικώς (ΑΠ 127/87 ΝοΒ 35. 1402). Πρέπει επομένως να εξεταστεί η αίτηση και 
από ουσιαστική πλευρά, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη. 
 
Νόμιμα με προφορική δήλωση κατά την επ` ακροατηρίου συζήτηση που  
καταχωρήθηκε στα τηρούμενα από τον δικαστή συνοπτικά πρακτικά και  
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επαναλαμβάνεται με το σημείωμα που κατατέθηκε (άρθρα 686 παρ. 6 και 80 ΚΠολΔ) 
ασκεί παρέμβαση υπέρ του αιτούντα η εδρεύουσα στην Αθήνα ομόρρυθμη εταιρία 
υπό την επωνυμία που έχει προφανές έννομο συμφέρον, εφόσον, κατά τα εκτιθέμενα 
στην παρέμβαση, έχει το δικαίωμα εκδόσεως και εκμεταλλεύσεως του βιβλίου του 
αιτούντα. 
  
[...] Στο βιβλίο αυτό ο πιο πάνω καθ` ου περιέλαβε, χωρίς άδεια του αιτούντα, 
αυτούσια μικρά αποσπάσματα και περικοπές από το βιβλίο του τελευταίου, ενώ σ` 
άλλα σημεία μετέβαλε ελάχιστα τη διατύπωση με άλλη φρασεολογία, με την 
προσθήκη ή αφαίρεση μερικών μόνον λέξεων ή τήρησε πιστή και ακριβή περίληψη. 
 
[...] Περί τα μέσα του μηνός Απριλίου 1989 ο αιτών πληροφορήθηκε αυτό και 
απέστειλε τους καθ` ων εξώδικο με ημερομηνία 17.4.89 στο οποίο του καλούσε να 
αφαιρέσουν τα αποσπάσματα και τις περικοπές που είχαν συμπεριλάβει στο βιβλίο 
τους, χωρίς την άδειά του, πλην οι καθ` ων αρνήθηκαν να συμμορφωθούν. Η 
ενέργεια αυτή των καθ` ων, του μεν πρώτου να συμπεριλάβει στο βιβλίο του τα πιο 
πάνω αποσπάσματα και περικοπές, της δευτέρας να εκδώσει αυτό, αποτελεί 
προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας του αιτούντα, η οποία εμπίπτει στις διατάξεις 
του άρθρου 9 του ν. 2387/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ν. 4301/1929, οι  
οποίες απαγορεύουν την παράθεση αποσπασμάτων ή περικοπών από ξένο έργο μέσα 
σε κείμενο ιδίας συγγραφής, χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα, και θίγει τα 
έννομα συμφέροντα της προσθέτως παρεμβαίνουσας, Και ναι μεν, όπως στην αρχή 
της παρούσας σημειώθηκε, η παράθεση μικρών αποσπασμάτων ή περικοπών από 
ξένο έργο επιτρέπεται ελεύθερα, χωρίς την άδεια του δημιουργού, αυτό όμως 
εφόσον γίνεται για την ενίσχυση της γνώμης εκείνου που κάνει την παράθεση ή για 
κριτική της γνώμης εκείνου που έγραψε τα αποσπάσματα ή τις περικοπές, πράγμα το 
οποίο δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, αφού ο πρώτος καθ` ου δεν κάνει  
την παράθεση για να στηρίξει ή ενισχύσει τη δική του γνώμη ή για να διατυπώσει 
κριτική κατά της γνώμης του αιτούντα, αλλά εμφανίζει τα αποσπάσματα και τις 
περικοπές ως δικές του, χωρίς καμία μνεία του ονόματος του δημιουργού αιτούντα. 
Επομένως, εφόσον πιθανολογήθηκε και επείγουσα περίπτωση, αφού το βιβλίο των 
καθ` ων εξακολουθεί να εκδίδεται και να πωλείται στο αγοραστικό κοινό, πρέπει να 
γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και η πρόσθετη παρέμβαση ως κατ` ουσίαν βάσιμες 
και υποχρεωθούν οι καθ` ων προσωρινά να άρουν την προσβολή του αιτούντα και  
να παραλείψουν αυτή στο μέλλον, απειληθεί κατά του πρώτου καθ` ου  προσωπική 
κράτηση και χρηματική ποινή για την περίπτωση παραβιάσεως των διατάξεων της 
αποφάσεως (άρθρα 700 παρ. 1 και 947 ΚΠολΔ) και διαταχθεί η κατάσχεση των 
αντιτύπων του βιβλίου των καθ` ων. Το δικαστήριο δεν κρίνει αναγκαίο η παρούσα 
απόφαση να δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα, διότι θεωρεί ότι τα πιο πάνω μέτρα 
που έλαβε κατά των καθ` ων είναι αρκετά για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του 
αιτούντα και της προσθέτως παρεμβαίνουσας (άρθρο 692 παρ. 2 ΚΠολΔ). Η 
δικαστική δαπάνη της παρούσας πρέπει να επιβληθεί σε βάρος των καθ` ων που 
ηττήθηκαν (άρθρα 176 και 182 ΚΠολΔ). 
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