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ΕφΑθ 3241/2014 

Πρόεδρος Γ. Αναστασάκος, Πρόεδρος Εφετών  

Εισηγητής Η. Γιαρένης, Εφέτης  

Δικηγόροι Γ. Καραστάθη, Εμμ. Περάκης 

[...] Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 281 του ΑΚ, η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται, 

εάν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός 

ή ο οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, το δικαίωμα 

θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά, όταν η συμπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε ή η 

πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, ή οι 

περιστάσεις που μεσολάβησαν, χωρίς σύμφωνα με το νόμο να εμποδίζουν τη γέννηση ή να 

επάγονται την απόσβεση του δικαιώματος, καθιστούν μη ανεκτή τη μεταγενέστερη άσκηση του, 

κατά τις αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου για το δίκαιο και την ηθική. Τούτο συμβαίνει 

ιδίως όταν από τη συμπεριφορά του δικαιούχου που έχει προηγηθεί, έχει δημιουργηθεί στον 

υπόχρεο και μάλιστα ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα 

του (ΑΠ 1009/2007 ΧρΙΔ 2007,21-22, με ενημερωτικό σημείωμα Κ. Γεράκη ΔίΜΕΕ 2008,75-77, 

με σημείωση Δ. Σαραφιανού).  

Απαιτείται, ακόμη, οι πράξεις του υπόχρεου και η κατάσταση που αυτός έχει δημιουργήσει και 

επάγεται επαχθείς για τον υπόχρεο επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σύνδεσμο με τη 

συμπεριφορά του δικαιούχου που έχει προηγηθεί. Μόνη η μακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου 

και όταν ακόμη δημιούργησε την εύλογη πεποίθηση στον υπόχρεο ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα ή 

ότι δεν πρόκειται αυτό να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη μεταγενέστερη 

άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται να συντρέχουν, προσθέτως, ειδικές συνθήκες και περιστάσεις, 

προερχόμενες κυρίως από τη συμπεριφορά του δικαιούχου και του υπόχρεου που έχουν 

προηγηθεί, ενόψει των οποίων και της αδράνειας του δικαιούχου, η άσκηση του δικαιώματος στη 

συνέχεια, που τείνει στην ανατροπή της κατάστασης που διαμορφώθηκε κάτω από τις 

προαναφερόμενες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, να 

εξέρχεται από τα όρια που διαγράφονται από την προαναφερόμενη διάταξη. Σε αυτή, δε, την 

περίπτωση, η επιχειρούμενη από τον δικαιούχο ανατροπή της κατάστασης αυτής δεν είναι 

απαραίτητο να προκαλεί αφόρητες ή δυσβάστακτες συνέπειες για τον υπόχρεο, θέτοντας έτσι σε 

κίνδυνο την οικονομική του υπόσταση, αλλά αρκεί να έχει δυσμενείς απλώς επιπτώσεις στα 

συμφέροντα του (ΑΠ 37/2013, ΑΠ 436/2013, ΑΠ 1127/2013, ΑΠ 1327/2013, ΑΠ 1504/2013 όλες 

δημοσιευμένες στην Nomos). [...] 

Η δεύτερη εκκαλούσα, η οποία έχει την έδρα της στην Αθήνα και εκπροσωπείται σύμφωνα με το 

καταστατικό της από τον πρώτο εκκαλούντα, ως διαχειριστή της, έχει αποκλειστικά πολιτιστικό, 

καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό (μη κερδοσκοπικό) σκοπό που συνίσταται στην έρευνα, την 

καταγραφή και την προώθηση των κινούμενων σχεδίων και των άλλων σύγχρονων 

οπτικοακουστικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτων χωρών, ο οποίος είναι 

δυνατό να επιτευχθεί μεταξύ άλλων δράσεων και με την παραγωγή, τη διακίνηση και την προβολή 

οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή για μη εμπορικούς (μη 

κερδοσκοπικούς) σκοπούς, αλλά μόνο για εκπαιδευτικούς, αποτελώντας στην ουσία ένα 

παράλληλο καλλιτεχνικό κύκλωμα οπτικοακουστικών προϊόντων. Στο πλαίσιο εκπλήρωσης του 
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σκοπού της, η δεύτερη εκκαλούσα κατάρτισε την από 12.2.2007 σύμβαση έργου με το νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων» (ΙΟΜ), 

διεπόμενο από τις διατάξεις του όρθρου 11 του Ν 1730/1987, 1 παρ. 7 του Ν 2173/1993 και του 

ΠΔ 172/1994 που λειτουργούσε -τότε- υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Τύπου και 

Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και, υπαγόταν απευθείας στον 

Υπουργό, το οποίο κατά την κατάρτιση της·, σύμβασης αυτής εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο 

του Διοικητικού  του Συμβουλίου, ……….  

Με τη σύμβαση αυτή, το τελευταίο ανέθεσε  στη δεύτερη εκκαλούσα την εκτέλεση του έργου 

που περιγράφεται σ` αυτή, για το οποίο η τελευταία δήλωσε ότι είχε το κατάλληλο προσωπικό 

αλλά και την υλικοτεχνική υποδομή για την ανάληψη και επιτυχή εκτέλεση του έργου. Το έργο 

που ανατέθηκε στη δεύτερη εκκαλούσα και αυτή έπρεπε να εκτελέσει με δική της αποκλειστική 

ευθύνη, συνίστατο ως προς τα κύρια σημεία του: Α) Στο σχεδιασμό (ψηφιακού δίσκου ήχου και 

εικόνας (dvd) με τον τίτλο «Ελληνικά Κινούμενα Σχέδια/Greek Animation» και με τον υπότιτλο 

«Συλλογή No1/Collection No 1». To περιεχόμενο του dvd θα αποτελούσαν είκοσι ταινίες 

κινούμενων σχεδίων ελληνικής δημιουργίας με εκπαιδευτικό στόχο τη γνωστοποίηση και προβολή 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των επιτεύξεων των Ελλήνων δημιουργών στον τομέα αυτό. [...] 

Μεταξύ των δεκαοκτώ τελικά ταινιών κινούμενων σχεδίων που περιλήφθηκαν στο dvd, με τον 

τίτλο «Ελληνικά Κινούμενα Σχέδια 1945-2007/GREEK ANIMATION» και με τον υπότιτλο 

«ΣΥΛΛΟΓΗ No 1/COLLECTION No 1», συγκαταλέγεται με τον αριθμό 17 το οπτικοακουστικό 

κινηματογραφικό έργο κινούμενων σχεδίων μικρού μήκους (διάρκειας εννέα λεπτών), με τον τίτλο 

«The mirror stage», το οποίο είχε παραχθεί το έτος 2006 και του οποίου ο εφεσίβλητος είναι ο 

σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος, ενώ παράλληλα έχει επιμεληθεί το animation (την απόδοση 

κίνησης στην εικόνα) και το montage (την επιλογή και σύνθεση των εικόνων για την παραγωγή 

του μεγαλύτερου ενιαίου έργου). [...] Η δεύτερη εκκαλούσα πρότεινε στον εφεσίβλητο, διά του 

πρώτου εκκαλούντος, ο οποίος ενεργούσε με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, τη συμμετοχή 

του έργου του στην παραγωγή του dvd, αφού εξέθεσε σ` αυτόν το περιεχόμενο της έννομης 

σχέσης μεταξύ της δεύτερης εκκαλούσας και του «……….» και μεταξύ άλλων ότι η παραγωγή του 

dvd είχε ως σκοπό την προβολή και τη διάδοση στο ευρύ κοινό της καλλιτεχνικής αυτής έκφρασης 

(της δημιουργίας οπτικοακουστικών έργων κινούμενων σχεδίων) για σκοπούς εκπαιδευτικούς και 

μόνο, ότι αυτό το dvd δεν αποτελούσε προϊόν για εμπορική χρήση και εκμετάλλευση, δεδομένου 

ότι θα διανεμόταν δωρεάν  και ότι θα προβαλλόταν επίσης δωρεάν στο κοινό. Πραγματικά, στην 

οπίσθια όψη του dvd σημειώνεται ότι αυτό διανέμεται δωρεάν και ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε 

εμπορική του χρήση.  

Ο εφεσίβλητος  αποδέχθηκε την πρόταση που υποβλήθηκε σ` αυτόν, σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα και προμήθευσε τη δεύτερη εκκαλούσα με το υλικό που ήταν απαραίτητο να 

διαθέτει για την παραγωγή του dvd και συγκεκριμένα με την ταινία κινούμενων σχεδίων, με τα 

στοιχεία που αφορούσαν την παραγωγή της (χρόνος παραγωγής, συντελεστές, συνοπτική 

παρουσίαση έργου), με το βιογραφικό του σημείωμα κ.λπ., χωρίς να διατυπώσει καμιά οικονομική 

αξίωση προς τη δεύτερη εκκαλούσα. Για την παραχώρηση αυτή από τον εφεσίβλητο στη δεύτερη 

εκκαλούσα ορισμένων εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό του δικαίωμα (αναπαραγωγή 

του έργου, διανομή, δημόσια εκτέλεση κ.λπ.) που συνιστά -η παραχώρηση αυτή- άδεια 

εκμετάλλευσης, δεν τηρήθηκε ο έγγραφος τύπος που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 

του Ν 2121/1993, σύμφωνα με την οποία δικαιοπραξίες που αφορούν τη μεταβίβαση εξουσιών 
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από το περιουσιακό δικαίωμα, την ανάθεση ή την άδεια εκμετάλλευσης και την άσκηση του ηθικού 

δικαιώματος, είναι άκυρες εάν δεν καταρτιστούν εγγράφως, τούτο οφείλεται, δε, στο γεγονός ότι 

ο πρώτος εκκαλών και ο εφεσίβλητος συνδέονταν με μακρά γνωριμία και μεταξύ αυτών κατά το 

χρόνο εκείνο είχαν διαμορφωθεί και υφίσταντο καλές προσωπικές σχέσεις που έκαμψαν την 

ανάγκη τήρησης του αυστηρού συστατικού τύπου του εγγράφου.  

Είναι, όμως, δεδομένο ότι ο εφεσίβλητος ήδη από το χρόνο εκείνο (το Φεβρουάριο του 2007) 

γνώριζε πως το προαναφερόμενο έργο του θα συμπεριλαμβανόταν στο dvd, την παραγωγή του 

οποίου είχε αναλάβει η δεύτερη εκκαλούσα για τους προαναφερόμενους σκοπούς και ότι δεν θα 

εισέπραττε καμία αμοιβή από τη δεύτερη εκκαλούσα, είχε δε ρητά συναινέσει, αλλά και είχε 

συμπράξει στο εγχείρημα αυτό, με το να διαθέσει ανεπιφύλακτα στη δεύτερη εκκαλούσα το 

σχετικό υλικό, ενώ περαιτέρω αποδεικνύεται ότι ο εφεσίβλητος γνώριζε, μετά την παραγωγή του 

dvd, ότι αυτό τέθηκε σε κυκλοφορία, με τη διανομή και τη δημόσια εκτέλεση του για την 

εξυπηρέτηση των σκοπών, για τους οποίους είχε πραγματικά παραχθεί. [...] . Περαιτέρω, 

αποδεικνύεται ότι ο εφεσίβλητος, παρά την ακυρότητα -λόγω μη τήρησης του συστατικού τύπου- 

της συμφωνίας του με τη δεύτερη εκκαλούσα για τη χορήγηση σ` αυτήν άδειας εκμετάλλευσης 

και μολονότι γνώριζε ήδη από το χρόνο εκείνο την παραγωγή του dvd και τη θέση του σε 

κυκλοφορία για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καμία διαμαρτυρία ή επιφύλαξη δεν διατύπωσε και με 

κανέναν τρόπο, παρά μόνο -και για πρώτη φορά- με την από 13.1.2009 εξώδικη δήλωση του, η 

οποία επιδόθηκε στη δεύτερη εκκαλούσα στις 15.1.2009 (βλ. την έκθεση επίδοσης με τον αρ. 

10859/15.1.2009 της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πειραιώς ……….), δύο περίπου 

χρόνια μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής του dvd, την οποία πολύ καλά γνώριζε 1 από τότε 

ο εφεσίβλητος. Με τα προαναφερόμενα δεδομένα, η έγερση  αξιώσεων από την πλευρά του 

εφεσίβλητου που επιχειρείται να θεμελιωθούν στην προσβολή του δικαιώματος πνευματικής 

ιδιοκτησίας του από τις προαναφερόμενες πράξεις της δεύτερης εκκαλούσας, οι οποίες 

ταυτόχρονα συνιστούν αδικοπραξία σε βάρος του, αξιολογείται ως καταχρηστική (άρθρο 281 του 

ΑΚ), όπως βάσιμα κατ` ένσταση υποστηρίζεται από τους δύο πρώτους εκκαλούντες με τις 

έγγραφες προτάσεις τους στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας και επαναφέρεται με την κρινόμενη 

έφεση (πρβλ. ΑΠ 1009/2007, ό.π.).  

Τούτο, δε, διότι οι ένδικες αξιώσεις του εφεσίβλητου να αναγνωριστεί δικαστικά ότι το 

προαναφερόμενο οπτικοακουστικό έργο αποτελεί πνευματική του ιδιοκτησία, να υποχρεωθούν οι 

δύο πρώτοι εκκαλούντες να άρουν την προσβολή και να απέχουν από την επανάληψη της στο 

μέλλον, κατά κύριο λόγο διακόπτοντας τη χρήση, την προβολή και τη διανομή του dvd για 

οποιονδήποτε σκοπό και να υποχρεωθούν οι δύο πρώτοι εκκαλούντες να καταβάλουν σ` αυτόν, 

εις ολόκληρον καθένας, το ποσό των 6.000 ευρώ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 65 παρ. 2 

του Ν 2121/1993, διαφορετικά το ίδιο ποσό σύμφωνα με τη διάταξη του όρθρου 65 παρ. 3 του 

Ν 2121/1993, καθώς επίσης και το ποσό των 5.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής 

βλάβης, υπερβαίνουν και μάλιστα προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστό 

ήθη, ο κοινωνικός και ο οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Ειδικότερα, η παραδοχή των 

αξιώσεων που ασκεί ο εφεσίβλητος με την αγωγή, επιφέρει ιδιαίτερα επαχθείς συνέπειες σε βάρος 

των δύο πρώτων εκκαλούντων (αρχικά εναγομένων), οι οποίοι αφενός μεν δεν αμφισβητούν με 

κανέναν τρόπο την ιδιότητα του εφεσίβλητου ως πνευματικού δημιουργού του προαναφερόμενου 

οπτικοακουστικού έργου, αφετέρου, δε, δικαιολογημένα διατηρούσαν την πεποίθηση, μετά τη 

συζήτηση και τη συμφωνία που είχε επέλθει με τον εφεσίβλητο και μετά την παράδοση στη 

δεύτερη από αυτούς από τον τελευταίο του προαναφερόμενου οπτικοακουστικού έργου και των 
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στοιχείων που συνόδευαν αυτό, με σκοπό τη συμπερίληψη του στο dvd που θα παρήγαγε η 

δεύτερη εκκαλούσα για σκοπούς που ο εφεσίβλητος γνώριζε από την αρχή και είχε αποδειχθεί ότι 

ο τελευταίος δεν θα επικαλούνταν, την τυπική έλλειψη από τη μη σύνταξη εγγράφου για τη μεταξύ 

τους συμφωνία με αντικείμενο την άδεια εκμετάλλευσης, η πεποίθηση, δε, αυτή των δύο πρώτων 

εκκαλούντων εδραιώθηκε από το γεγονός ότι στη συνέχεια παρήλθε χρονικό διάστημα δύο 

περίπου χρόνων από την παραγωγή του dvd και τη θέση του σε κυκλοφορία για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, γεγονότα που ο εφεσίβλητος αποδεικνύεται ότι γνώριζε πλήρως, χωρίς στο χρονικό αυτό 

διάστημα να διατυπωθεί καμία επιφύλαξη ή διαμαρτυρία από την πλευρά του εφεσίβλητου, ο 

οποίος για πρώτη φορά με την προαναφερόμενη εξώδικη δήλωση του και στη συνέχεια με την 

αγωγή προτείνει, καθ` υποφοράν, τη σχετική ακυρότητα (άρθρο 14 εδ. β του Ν 2121/1993) 

οποιασδήποτε συμφωνίας του με τη δεύτερη εκκαλούσα, εξαιτίας της μη τήρησης του έγγραφου 

τύπου.  

Εξάλλου, η άσκηση των ένδικων αξιώσεων προκαλεί έντονη την εντύπωση της αδικίας, στο μέτρο 

που η δεύτερη εκκαλούσα αποτελεί νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρία, με νομική προσωπικότητα), ενώ η παραγωγή του dvd απέβλεψε στην 

εξυπηρέτηση μη εμπορικών, αλλά εκπαιδευτικών σκοπών και δεν τέθηκε αυτό σε εμπορική 

εκμετάλλευση από την παραγωγή του μέχρι και σήμερα. Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, 

το οποίο με την εκκαλούμενη απόφαση δέχθηκε ότι έχει συντελεστεί παράνομη και υπαίτια 

προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του εφεσίβλητου και στη συνέχεια δέχθηκε 

την αγωγή ως βάσιμη και κατ` ουσίαν εν μέρει, προέβη σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή 

του νόμου και σε πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων, όπως βάσιμα υποστηρίζεται από τους 

εκκαλούντες με την κρινόμενη έφεση. [...] 

(Δέχεται την έφεση). 
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