
 
Αριθμός Απόφασης: 2064/1997 
 
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 
Αποτελούμενο από το Δικαστή Δημήτριο Κορωνιό, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο  
όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου. 
 
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 9.1.1997, χωρίς τη σύμπραξη 
γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 
 
Των αιτούντων: 1) ................., κατοίκου …………., εμφανίστηκε αυτοπροσώπως με 
την ιδιότητα τους ως δικηγόρος, 2) .................., κατοίκου …………., η οποία 
εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη Σταθουλόπουλο. 
 
Της καθ` ης η αίτηση - ανακοινούσης δίκη εδρεύουσας στο ....... …………. ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία "............." νόμιμα εκπροσωπούμενης, την οποία 
εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος της Αναστασία Π. Τζόλα. 
 
Των καθών η αίτηση: 1) στην …………. εδρεύουσας ανωνύμου εταιρείας με την 
επωνυμία "....................." και τον διακριτικό τίτλο "..............", νομίμως 
εκπροσωπούμενης, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο,  
2) .................., κατοίκου …………., την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια 
δικηγόρος της Αναστασία Π. Τζόλα. 
 
Του προσθέτως παρεμβαίνοντος - καθ` ου η ανακοίνωση δίκης .............., κατοίκου 
…………., τον οποίο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ιωάννης Σπηλιώτης. 
 
Οι αιτούντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 22.12.1996 (αριθμ. εκθ. καταθέσεως 
19038/96) αίτηση τους η οποία προσδιορίστηκε για τις 30.12.95, κατά την οποία η 
υπόθεση ανεβλήθη για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο έκθεμα. 
 
Η ανακοινούσα δίκη ζήτησε να γίνει δεκτή η από 27.12.1996 (άριθμ. εκθ. 
καταθέσεως 19108/96) ανακοίνωση δίκης η οποία προσδιορίστηκε για την παραπάνω 
δικάσιμο και γράφτηκε στο έκθεμα. 
 
Κατά τη συζήτηση της αίτησης, της ανακοίνωσης δίκης και της πρόσθετης 
παρέμβασης που ασκήθηκε με τις προτάσεις, συνεκδικάζονται λόγω της μεταξύ τους 
συνάφειας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς 
τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί. 
 
 ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 
 
Οι αιτούντες εκθέτουν όπως παραδεκτός διευκρινίσθηκε η αίτηση τους, ότι από το 
έτος 1988 έχουν επινοήσει το περιγραφόμενο μπλοκ για την χρησιμοποίηση του κατά 
την διενέργεια του χαρτοπαιγνίου ..........., επικαλούμενος δε ότι κατά τις 
προσδιοριζόμενες ημερομηνίες (18, 19, 20 Δεκεμβρίου 1996) η πρώτη των καθ` ων 
διαφημίζει μέσω της δευτέρας, πανομοιότυπο με το εις την αίτηση περιγραφόμενο 
μπλοκ εις το κέντρο του οποίου αναγράφονται οι λατινικές λέξεις ..................., το 
οποίο πωλείται εις το κατάστημα της τρίτης των καθών και επισυνάπτοντας εις πάντα 
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τα ανωτέρω και το ότι υφίσταται κατεπείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος, 
εγκείμενος αφ` ενός μεν σε βέβαιη σύγχυση και παραπλάνηση του καταναλωτικού 
κοινού, αφ` ετέρου δε και στην απώλεια πελατείας και των εντεύθεν επερχόμενη 
καταζημίωση αυτών (αιτούντων), για του ποσού τουλάχιστον των 3.000.000 
δραχμών, ζητούν δια της ρυθμίσεως της αναφυείσης καταστάσεως και με την απειλή 
και χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης κατά της τρίτης των καθ` ως και 
των νομίμων εκπροσώπων πρώτος και δεύτερης, να παραλείπουν αυτοί (καθ` ων) 
την εκτύπωση, διάθεση, πώληση, εκμετάλλευση και διαφήμιση του επιδίκου μπλοκ, 
καθώς επίσης και την απαγόρευση της διαφήμισης του ιδίου προϊόντος όχι μόνο από 
την δ` των καθ` ων, αλλά και από κάθε άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης και την 
ολοσχερή κατάσχεση των ποσοτήτων τούτου (μπλοκ), οπουδήποτε ήθεν ευρεθή 
(αποθήκες, γραφεία, καταστήματα, τυπογραφεία κ.λ.π.). Η αίτηση αυτή, παραδεκτά 
κι αρμόδια φέρεται στο Δικαστήριο τούτο, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών 
μέτρων (άρθρ. 686 επ. 731 επ. Κ.Πολ.Δικ.), είναι νόμιμη και στηρίζεται στα άρθρ. 1 
επ. 13 επ. ν. 146/14, 1 επ. 45 παρ. 1, 64, 65 παρ. 4 του ν. 2121 του 1993 εν συνδ. 
με το άρθρ. 60 Α.Κ. και 947 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ. και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω 
κατ` ουσίαν. Η αίτησις αυτή πρέπει να συνεκδικασθεί με την προφορική πρόσθετη 
παρέμβαση υπέρ των καθ` ων που απαράδεκτα άσκησε στο ακροατήριο ο .......... 
(άρθρ. 686 παρ. 6 Κ.Πολ.Δικ.) τον οποίο προσεπικάλεσαν οι καθ`ων, με το από 
27.12.96 δικόγραφο τους, ανακοίνωσης (προσεπίκλησης) μετά την έννοια του άρθρ. 
1 του ν. 212/93 σε συνδ. και με το άρθρ. 2 παρ. 1 αυτού, εάν το απομιμούμενο 
προϊόν δεν παρουσιάζει πρωτοτυπία, υπό την έννοια της ατομικότητας και της 
τοιαύτης "του δημιουργικού ύψους" και της νέας μορφής (βλ. Κουμάντος, ένας 
οδηγός στο νέο νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία, εκδ. 1993 σελ. 17) τότε δεν 
υφίσταται η προστασία από τον νόμο αυτόν. Τούτ` αυτό γίνεται δεκτό και ως προς 
τα τυχόν ευρεσιτεχνήματα ή εφευρήματα του ούτε πρωτοτυπία παρουσιάζουν ούτε 
τον χαρακτήρα του νέου έχουν, ήτις δηλ. και στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν 
εφαρμόζεται οι προστατευτικές διατάξεις του ν. 146/14 ούτε του νόμου περί 
ευρεσιτεχνίας, (βλ. Μον.Πρ.Αθ. 5999 του 78 Σ.Σ.Δ. 78.637, Μον.Πρωτ.Ξάνθης 
163/90 αδημ. στον νομικό τύπο, Μον.Πρωτ.Αθ. 2585/73 ΝοΒ 21.535 και 13689/71 
Σ.Σ.Δ. 71.620, και Μον.Πρωτ.Θες. 3412/85 Ε.Ε.Δ. 86.146). Στην προκειμένη 
περίπτωση από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, από τα 
επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα, από τις μερικές και ως προς ορισμένα και 
μόνον ζητήματα παραδοχές κι ομολογίες των διαδίκων (άρθ. 261 Κ.Πολ.Δικ.) και την 
όλη διαδικασία πιθανολογήθηκαν τ` ακόλουθα, εν συνόψει ενδιαφέροντα την 
υπόθεση πραγματικά περιστατικά: 
 
Ι. Οι αιτούντες έθεσαν στην κυκλοφορία το εξής προϊόν: Ένα μπλοκ διαστάσεων 13,6 
Χ 19 εκατ. με εξώφυλλο έμπροσθεν και όπισθεν χρώματος μαύρου γκοφρέ. Στην 
εμπρόσθια όψη του και στο κάτω δεξιό της τμήμα αναγράφεται η λατινική λέξη 
............ σε κόκκινο χρώμα. Το μπλοκ αυτό αποτελείται από 50 περίπου φύλλα μονής 
όψης, στην εσωτερική δε πλευρά του εμπρόσθιου εξωφύλλου αναγράφονται σχετικές 
οδηγίες για την χρήση το από τον αγοραστή. Κάθε σελίδα του έχει σχεδιασμό και 
διαγράμμιση από μελάνη μαύρου χρώματος, υφίστανται δε δύο παραλληλόγραμμα 
από παχιά μαύρη γραμμή έκαστον ως ακολούθως: 
 
α. Το πρώτον διαστάσεων 12,7 Χ 12,5 εκατοστών, διηρημένων εις δύο (2) έτερα 
παραλληλόγραμμα τμήματα, εκάστου διαστάσεων 6,4 Χ 12,5  εκατοστών. Έκαστον 
των δύο (2) παραλληλογράμμων, αποτελείται από έξι (6) οριζόντια 
παραλληλόγραμμα, έκαστον δε τούτων είναι διηρημένον εις τέσσερα (4) τμήματα, 
διαφόρων διαστάσεων, ως ακολούθως: 
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Το πρώτον τούτων είναι διαστάσεων 1,7 Χ 1,9 εκατοστών και εντός του λευκού 
φόντου, αυτού υπάρχει απεικόνιση, της ταυτότητος των παιγνιοχάρτων, εις τέσσαρας 
(4) οριζοντίους γραμμάς και τέσσαρας (4) καθέτους στήλας, κατά την ακόλουθον εκ 
των άνω προς τα κάτω σειράν, ήτοι, εις μεν την πρώτην κάθετον στήλην, 
απεικονίζονται οι τέσσαρες (4) κατηγορίες των χρημάτων των παιγνιοχάρτων, κατά 
σειράν κούπα, καρρώ, σπαθί και μπαστούνι δια μαύρου χρώματος μελάνης, εις δε τας 
υπολοίπους τρεις (3) καθέτους στήλας του είδος των χαρτιών, εις την δευτέραν 
στήλην το δύο, πέντε και οκτώ, εις την τρίτης στήλη το τρία, έξι και εννέα, εις την 
τέταρτη στήλη το τέσσερα, επτά και δέκα, εις δε την τελευταία τετάρτην οριζόντιον 
σειράν, οι τέσσερις φιγούρες βαλές, ντάμα, ρήγας και άσσος, το Δεύτερον 0,7 Χ 2 
εκατοστών, εντός του οποίου αναγράφεται το αρχικό του ονόματος του παίκτου ο 
οποίος μοιράζει χαρτιά, το τρίτον και τέταρτον ανά 1,9 Χ 2 εκατοστών έκαστον και 
τα τρία τούτων Λευκά, ........ και αρχικώς των οποίων υφίστανται δύο (2) έτερα 
παραλληλόγραμμα, διαστάσεων 2 Χ 0,7 εκατοστών, εντός ενός εκάστου των οποίων 
αναγράφεται το αρχικό του ονόματος εκάστου εκ των δύο (2) αντιμέτωπων παικτών 
ή εντός ενός εκάστου των οποίων αναγράφονται τα αρχικά των ονομάτων εκάστου 
εκ των δύο (2) συνεταίρων (ζεύγος) παικτών, αντιμέτωπων των άλλων δύο (2) 
συνεταίρων (ζεύγος) αντιμέτωπων παικτών. 
 
β. Το δεύτερον τούτων, ευρισκόμενο κάτωθι του πρώτου και εις απόστασιν 1,4 
εκατοστών εξ αυτού, διαστάσεων 9,4 Χ 3,2 εκατοστών, διηρημένον εις δύο (2) 
παραλληλόγραμμα τμήματα, διαστάσεων το πρώτον 2,9 Χ 3,2 εκατοστών, 
προορίζεται δια την αναγραφή των τελικών αποτελεσμάτων, δύο (2) παρτίδων, εντός 
ενός εκάστου των οποίων, αναγράφονται ολόκληρα τα ονόματα των αντιπάλων 
παικτών ή των αντιπάλων ζευγών. Το δεύτερον δε τούτων, 6,4 Χ 3,2 εκατοστών, 
είναι διηρημένον εις επτά (7) τμήματα, δύο (2) διαστάσεων. Το πρώτον, τρίτον και 
έκτον τούτων είναι διαστάσεων 0,5 Χ 0,8 εκατοστών, προοριζόμενα, δια την 
αναγραφή των αριθμητικών συμβόλων Συν (+) ή Πλην (-), των συμβόλων δηλαδή, 
του κερδίζοντος και του χάνοντος, το μεν πρώτον δια την πρώτην παρτίδα, το τρίτον 
δια την δευτέραν παρτίδα, το δε έκτον δια την αναγραφή των σημείων της διαφοράς 
κερδίζοντος και χάνοντος. Το πέμπτον είναι των αυτών, με τα ανωτέρω, διαστάσεων 
(0,5 Χ 0,8 εκατοστών) και απεικονίζεται εντός ενός εκάστου εξ αυτών, το αριθμητικό 
σύμβολο ίσον (=) και προορίζεται δια το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ των παρτίδων, 
πρώτης και δευτέρας. Εις τα, δεύτερον, τέταρτον και έβδομον των 
παραλληλογράμμων, διαστάσεων και των τριών (3), 1,5 Χ 0,8 εκατοστών εκάστου, 
προορίζονται δια να αναγράφονται τα αριθμητικά αποτελέσματα, εις μεν το δεύτερο, 
της πρώτης παρτίδος, εις το τέταρτον της δευτέρας παρτίδος, εις δε το έβδομο, την 
διαφορά των πόντων, μεταξύ της πρώτης και δευτέρας παρτίδος, το τελικό δηλαδή 
αποτέλεσμα. 
 
γ. Τέλος εις το τέλος και εις το άκρον δεξιόν εκάστης σελίδος, είναι γραμμένη 
καθέτως εις την Λατινική, η λέξη .............. Εξ άλλου στις 18, 19 και 20 Δεκεμβρίου 
1996 η πρώτη των καθ` ων από το τηλεοπτικό κανάλι της δεύτερης άρχισε να 
διαφημίζει το όπερ έθεσεν εις κυκλοφορίας έτερο μπλοκ διαστάσεων 14 Χ 21 εκ., το 
οποίο διέθεσε δε υπόψη στους αγοραστές με το σύστημα του τηλ/κών παραγγελιών 
το μεν ταυτόχρονα δε και από το κατάστημα της τρίτης επί της οδού .............., με 
την οποία είχε σχετική σύμβαση. Το μπλοκ τούτο έχει εμπρόσθιο εξώφυλλο λευκό 
στο κέντρο του οποίου αναγράφονται στην λατινική οι λέξεις .................., κάτωθι δε 
αυτών η λέξεις ΜΠΛΟΚ, πιο κάτω δε απεικονίζεται μία ..............., χρώματος σπαθί, 
δηλ. η σειρά των χαρτιών από το 8 έως του άσσο σπαθί, τα οποία κρατά ένα χέρι. Το  
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οπίσθιο εξώφυλλο είναι επίσης χρώματος λευκού και εντός ερυθρού πλαισίου 
απεικονίζονται τα παιγνιόχαρτα κούπα, και καρρώ με ερυθρό μελάνη και σπαθί και 
μπαστούνι με μαύρο μελάνι, πιο κάτω δε αναγράφονται τ` ακόλουθα:  
Αποκλειστικότητα και Αποκλειστική διάθεση: "..............", Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
..........., Τηλέφωνο : ............, ΦΑΞ : ..............., Απαγορεύεται δια Νόμο η 
αντιγραφή ή/ και με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή μέρους ή όλου του παρόντος 
(Αρ. Μητρώου κατοχύρωσης Πνευματικής ιδιοκτησίας 3739/15.11.1994 αποτελείται 
εκ τριάκοντα δύο (32) περίπου φύλλων διπλής όψεως. 
 
Περαιτέρω εις την εσωτερικής πλευράν του εμπροσθίου εξωφύλλου, υπάρχουν 
σχεδιασμέναι οδηγίαι δι` ολίγων λέξεων, ικανών και αρκετών ώστε ο μέλλων 
αγοραστής να χρησιμοποιήση τούτο ευχαιρώς, ως και ένα υπόμνημα. Εκάστη 
ολόκληρος σελίδα τούτου, έχει το ακόλουθο σχεδιασμό και διαγράμμιση, εις το 
κέντρο αυτής, Αναγράφονται δια μαύρου χρώματος μελάνης εις την Λατινική, οι 
λέξεις ..................., δίπλα δε το γράμμα R εντός κύκλου, σημαίνουν την Αγγλική 
λέξη ............... (αποκλειστικότητας), κάτωθι δε αυτών εντός παραλληλογράμμου 
πλαισίου αποχρώσεως ροζ, περιβαλομένου δια πορείας ερυθράς γραμμής και 
διαστάσεων 13,4 Χ 8 εκατοστών. Αναγράγονται: Τέλος Παρτίδας ............. δρχ. ανά 
πόντο .............. BONUS νικητών δρχ. ............ (ΠΟΝΤΟΙ). Κάτωθι του, άνω, 
παραλληλογράμμου, υφίστανται δύο (2) κυρτά παραλληλόγραμμα, περιβαλλόμενα 
δια παχιάς μαύρης γραμμής, ως ακολούθως: 
 
α.  Το πρώτον διαστάσεων 13,3 Χ 14,7 εκατοστών, διηρημένον εις δύο (2) έτερα 
παραλληλόγραμμα τμήματα, εκάστου διαστάσεων 6,5 Χ 14,7 εκατοστών. Εκαστον 
των δύο (2) παραλληλογράμμων, αποτελείται από δέκα (10) οριζόντια 
παραλληλόγραμμα, έκαστον δε τούτων είναι διηρημένον εις τέσσαρα (4) τμήματα, 
διαφόρων διαστάσεων, ως ακολούθως. Το πρώτον τούτων είναι διαστάσεων 1,9 Χ 
1,4 εκατοστών και εντός του ροζ φόντου, αυτού υπάρχει απεικόνιση, της ταυτότητος 
των παιχνιοχάρτων, εις τέσσαρας (4) οριζοντίους γραμμάς και τέσσαρας (4) καθέτους 
στήλας, κατά την ακόλουθον εκ των άνω προς τα κάτω σειράν, ήτοι, εις μεν την 
πρώτη κάθετη στήλη, απεικονίζονται οι τέσσαρες (4) κατηγορίες των χρωμάτων των 
παιγνιοχάρτων, κατά σειράν κούπα, καρρώ δια ερυθρού χρώματος μελάνης, σπαθί και 
μπαστούνι δια μαύρου χρώματος μελάνης εις δε τας υπολοίπους τρεις (3) καθέτους 
στήλας το είδος των χαρτιών, εις την δευτέραν στήλη το τρία, έξι και εννέα, εις την 
τετάρτην στήλη το τέσσερα, επτά και δέκα, εις δε την τελευταία τετάρτη οριζόντια 
σειρά οι τέσσαρες φιγούρες βαλές, ντάμα, ρήγας και άσσος, κατά την αυτήν και 
απαράλλακτον σειράν με το μπλοκ αυτών, το Δεύτερον 0,7 Χ 1,4 εκατοστών, πλην 
όμως διηρημένον εις δύο (2), εντός των οποίων, άνω τετραγώνου αναγράφεται το 
αρχικό του ονόματος του παικτού ο οποίος μοιράζει χαρτιά, κατά του άνω 
τετραγώνου, ετέρου τοιούτου, υπάρχει το γράμμα Β, εάν πρόκειται δια παιγνίδι, δια 
το οποίον συμφωνήθηκε το επί πλέον χρηματικό κτύπημα, το τρίτον και τέταρτον 
ανά 1,9 Χ 1,4 εκατοστών έκαστον και τα τρία τούτων Λευκά, διηρημένα εις τρία (3) 
έτερα μικρότερα παραλληλόγραμμα, άνωθεν και αρχικώς των οποίων υφίστανται δύο 
(2) έτερα παραλληλόγραμμα διαστάσεων 2 Χ 0,7 εκατοστών, εντός ενός εκάστου 
των οποίων αναγράφεται το αρχικό του ονόματος εκάστου εκ των δύο (2) 
αντιμέτωπων παικτών ή εντός ενός εκάστου των οποίων αναγράφονται τα αρχικά 
των ονομάτων εκάστου εκ των δύο (2) συνεταίρων (ζεύγος) παικτών, αντιμέτωπων 
των άλλων δύο (2) συνεταίρων (ζεύγος) αντιμέτωπων παικτών. 
 
 β) Το δεύτερον τούτων, ροζ φόντου και περιβαλλόμενο γύρωθεν δια παχιάς ερυθράς 
γραμμής, έξωθεν και άνωθεν και εις το κέντρο αυτού, αναγράφεται δια κεφαλαίων 
γραμμάτων η λέξη Λογαριασμός, ευρίσκεται κάτωθι του πρώτου και εις απόσταση 0,5 
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εκατοστών εξ αυτού, διαστάσεων 13,3 Χ 2,4 εκατοστών, διηρημένον δια μαύρου 
χρώματος μελάνης εις δέκα (10) τμήματα, τα οποία προορίζονται δια την αναγραφή 
των τελικών αποτελεσμάτων, τριών (3) παρτίδων των, πρώτου (απεικονίζοντος 
καθέτως δια ερυθρού χρώματος μελάνης, εκ των άνω προς τα κάτω και κατά την 
ακόλουθον σειράν, το άσσο, ρήγα, ντάμα και βαλέ), τρίτου, τέταρτου, εβδόμου, 
τετραγώνων διαστάσεων 6 Χ 6 εκατοστών εκάστου, δια την αναγραφή των 
αριθμητικών συμβόλων Συν (+) ή Πλην (-), των συμβόλων δηλαδή, του κερδίζοντος 
και του χάνοντος, το μεν τρίτον δια την πρώτη παρτίδα, το πέμπτον δια την 
δευτέρας παρτίδα, το έβδομον δια την τρίτη παρτίδα, ενάτου τούτων, των αυτών 
διαστάσεων 0,6 Χ 0,6 εκατοστών, εις το οποίον απεικονίζεται εντός ενός εκάστου εξ 
αυτών, το αριθμητικό σύμβολο ίσον (=) και προορίζεται δια το τελικό αποτέλεσμα 
μεταξύ των παρτίδων, πρώτης, δευτέρας και τρίτης. Το δεύτερον τμήμα, αποτελεί 
παραλληλόγραμμο διαστάσεων 4 Χ 0,6 εκατοστών, εντός ενός εκάστου των οποίων, 
αναγράφονται ολόκληρα τα ονόματα των αντιπάλων παικτών ή των αντιπάλων 
ζευγών, εις τα, τέταρτον, έκτον και όγδοο παραλληλόγραμμα τμήματα διαστάσεων 
1,4 Χ 0,6 έκαστον, αναγράφονται οι πόντοι ενός εκάστου των παικτών και της 
διαφοράς κερδίζοντος και χάνοντος. Το δέκατον τμήμα διαστάσεων 2,2 Χ 0,6 
εκατοστών, προορίζεται δια να αναγράφονται τα συνολικά αριθμητικά αποτελέσματα, 
η διαφορά των πόντων, μεταξύ της πρώτης, δευτέρας και τρίτης παρτίδας, το τελικό 
δηλαδή αποτέλεσμα. 
 
Από την σύγκριση των ως άνω δύο προϊόντων καθίσταται αναμφιβόλως αλλά και 
εξωφθάλμως σαφές ότι υφίσταται τεραστία διαφορά μεταξύ τους ότι μόνον ως προς 
τον διασχηματισμό των περιεχόντων αυτά φυλλαδίων (των μπλοκ) αλλά και ως προς 
τα επί μέρους γνωρίσματα και χαρακτηριστικά τους, κατά τρόπο δε ώστε να 
καθίσταται ευχερώς (αντιληπτό (με πρώτη ματιά) από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο 
αγοραστή - καταναλωτή και όχι μόνον απλώς από τον μέσης σύναισης και μέσης 
αναγκαστικής ικανότητος τοιούτου, ότι τα προϊόντα αυτά είναι εντελώς διάφορα το 
ένα από το άλλο. Επίσης στο μεν προϊόν των καθ` ων, παρεκτός της λατινικής λέξης 
............. αναγράφεται εταίρα λατινική λέξη ............. που δεν αναγράφεται στο 
προϊόν των αιτούντων. Ακόμη το προϊόν των καθών διατίθεται σε ειδική συσκευασία 
που αποτελείται από ένα βαλιτσάκι με χειρολαβή χρώματος ερυθρού μέσα στο οποίο 
εμπεριέχεται το μπλοκ του ως άνω διατίθεται και διαφημίζεται από τους καθ` ων, 
φέρει δε και το σήμα - διακριτικό γνώρισμα - επωνυμία ...................... με μαύρα 
γράμματα. 
 
Τέλος ενώ το ως άνω περιγραφόμενο προϊόν που διατίθεται και διαφημίζεται από 
τους καθ` ων τιμάται έκαστον, εντός της προπεριγραφομένης συσκευασίας του, προς 
7.900 δρχ. εμπεριέχει δε εκτός από το μπλοκ και έτερον βιβλιαράκι χρώματος 
πρασίνου που συνιστά τις οδηγίες και τους κανόνες του παιχνιδιού, δύο πλαστικές 
τράπουλες και ένα στυλό, απεναντίας το προϊόν των αιτούντων είναι αυτό τούτο το 
μπλοκ με τα εν αυτού, τιμώμενο δε 500 μόνο δραχμές. Εν όψει των ανωτέρω 
επισημάνσεων και του γεγονότος ακόμη ότι ο υποψήφιος αγοραστής ξέρει ότι 
επιλέγει και τι αγοράζει, όταν καταλήγει στο προϊόν των καθ` ων τα ως άνω 
πολλαπλά αντικείμενα που εσωκλείονται στην συσκευασία του (βαλιτσάκι), 
γνωρίζοντας ακόμη υπό την εκδοχή ότι καταλήγει στην αγορά του άλλου προϊόντος 
των αιτούντων αγοράζει το πιο πάνω και μόνο μπλοκ σε τιμή 16 φορές τουλάχιστον 
μικρότερη, το Δικαστήριο τούτο κρίνει ότι δεν υφίσταται περίπτωση αθεμίτου 
ανταγωνισμού ούτε σύμφωνα με την γενική ρήτρα (άρθ. 1 ν. 146/14) ούτε ακόμη και 
σύμφωνα με τις ειδικές προστατευτικές ρήτρες αυτού (ν. 146/14). 
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ΙΙ. Τα ένδεκα προϊόντα και της μίας και της άλλης των διαδίκων πλευρών σημείων 
αναφοράς (αμφότερα) έχουν το παιχνίδι .............. Το παιχνίδι αυτό παιζόμενο δια 
παιγνιοχάρτων, είναι παγκοσμίως γνωστό και υπό την έννοια αυτή δεν αποτελεί ούτε 
νέα εξεύρεση ούτε πρωτότυπη δημιουργία (μορφική ή και οιουδήποτε άλλου είδους), 
αφού άλλωστε υπακούει σε ορισμένου κανόνες οι οποίοι απαρεγκλίτως τηρούνται. 
Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι το προϊόν των αιτούντων είναι πρωτότυπο 
πνευματικό δημιούργημα αυτών ούτε ότι εμφανίζει "δημιουργικό ύψος". Επομένως 
δεν μπορεί να γίνει στην ερευνωμένη υπόθεση λόγος ούτε για προσβολή της 
προσωπικότητας των αιτούντων εκ μέρους των καθ` ως - οι οποίοι κυκλοφορούν, 
διαφημίζουν κλπ., το ανωτέρω προϊόν των - ούτε για προσβολή ανύπαρκτης 
σύμφωνα με τις άνω παραδοχές πνευματικής ιδιοκτησίας των αιτούντων πάλιν εκ 
μέρους των καθ` ων, ούτε τέλος να γίνει δεκτό ότι συνέτρεξε περίπτωση νέας 
εξεύρεσης επιδεκτικής προστασίας, εκ μέρους των αιτούντων, ακόμη και κατά την 
έννοια του ισχύοντος νόμου περί ευρισιτεχνών καθώς και του άρθρ. 60 Α.Κ. βλ. 
Μ.Πρ.Αθ. 5999/78 όπως παραπάνω και Μον.Πρωτ.Καβάλας 2180/80 Σ.Σ.Δ. 80.334). 
 
Επισημειώνεται ότι δια το υπό των καθ` ων διαφημιζόμενο και διατιθέμενο προϊόν, το 
οποίο πέραν της λέξεως ............. αναφέρεται και με την ετέραν λατινική λέξη 
............, υφίσταται σύμβαση περί της εκμετάλλευσης, πώλησης του κλπ., μεταξύ του 
φερόμενου ως δημιουργήσαντος αυτό .......... (προσθέτως παρεμβάντος) και της 
πρώτης των καθ` ων που το προσεπικάλεσε προς τούτο (βλ. την από 18.11.96 
γραπτή συμφωνία, αναπαραγωγής κι ανατύπωσης του). Υστερα από όλα τα πιο πάνω 
πρέπει δικαζομένη η ως άνω αίτησης, αντιμολία των λοιπών διαδίκων πλην της β` 
των καθ` ων η οποία πρέπει να δικασθεί ως παρούσα κατά την προκειμένη διαδικασία 
των ασφαλιστικών μέτρων, διότι μολονότι είχαν παραστεί και στέρξει εις την δοθείσα 
προτέραν αναβολή δεν παρέστη κατά την σημερινή τοιαύτη συνακόλουθα και προς 
όσα στην πιο πάνω μείζονα σκέψη εκτίθενται, ν` απορριφθεί καθ` ολοκληρίαν η 
κρινόμενη αίτησις, πλην όμως να συμψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα λόγω εύλογης 
αμφιβολίας περί την έκβαση της δίκης των αιτούντων και την έκταση των δικαίων 
τους. 
 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 
 
Συνεκδικάζει ερήμην της β` των καθ` ων κι αντιμωλία των λοιπών διαδίκων της 
αίτηση, την ανακοίνωση δίκης της πρώτης των καθ` ων και την πρόσθετη 
παρέμβαση του ............... υπέρ των καθ` ων. 
 
Δέχεται τυπικά την ανακοίνωση και ουσιαστικά την πρόσθετη παρέμβαση. 
 
Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση καθ` ολοκληρίαν. Και  
 
Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων. 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο 
ακροατήριο του στην Αθήνα στις 27.1.1997. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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