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Επειδή, συμφώνως προς διαμορφωθέντα και ισχύοντα και παρ ημίν κανόνα εν τη 
ερμηνεία πάσης συμβάσεως εκμεταλλεύσεως πνευματικού έργου, η έκτασις της δι` 
αυτής επερχόμενης μεταβιβάσεως και αντιστοίχως της παραγώγου δημιουργικής 
κτήσεως του εκμεταλλευτού, εν αμφιβολία καθορίζεται και περιορίζεται εκ του 
σκοπού του επιδιωκομένου υπό των συμβαλλομένων. Θεωρείται δηλαδή ότι 
μεταβιβάζονται εκείνα μόνον τα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως, τα οποία δέον 
αναγκαίως να απόκτηση ο εκμεταλλευτής προς επίτευξιν της σκοπούμενης 
εκμεταλλεύσεως του έργου, με συνέπειαν να παραμένουν εις τον δημιουργόν πάντα 
τα λοιπά δικαιώματα, έστω και αν ο τοιούτος περιορισμός της μεταβιβάσεως δεν 
προκύπτη σαφώς εκ της συμβάσεως (Ασπρογέρακα - Γρίβα, θέματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, σελ. 54 επ., του αυτού, Σύμβασις εκμεταλλεύσεως....., σελ. 121 επ., 
Μπαλή, Γεν.Αρχ. § § 29, 26). Εν προκειμένω ο εκκαλών-ενάγων υποστηρίζει εις την 
αγωγήν ότι συνέθεσε την μουσικήν του θεατρικού έργου του συγγραφέως ………. 
υπό τον τίτλον "……..", το οποίον μετά της τοιαύτης μουσικής του επενδύσεως, 
συνιστώσης πνευματικήν δημιουργίαν του συνθέτου, ανεβιβάσθη υπό των 
εναγομένων θεατρικών επιχειρηματιών και θιασαρχών, εις το θέατρον, εν Αθήναις και 
εις την επαρχίαν, κατά τας αυτόθι περιόδους, και ότι οι εναγόμενοι, άνευ της αδείας 
του και άνευ καταβολής, έστω, των κεκανονισμένων δικαιωμάτων του συνθέτου, 
ανέλαβον και εξετέλεσαν ακολούθως σειράν παραστάσεων του έργου, μετά της δι` 
αυτά συντεθείσης μουσικής του, εις διαφόρους πόλεις της Ευρώπης, προσβαλόντες 
ούτως το επί την μουσικήν σύνθεσιν αποκλειστικόν δικαίωμα του διά της εκτελέσεως 
ταύτης κατά τας εις το εξωτερικόν παραστάσεις του θεατρικού έργου, τούθ` όπερ και 
η εκκαλουμένη εδέχθη ως αποδεδειγμένον. Εις ταύτα αντέτεινον οι εναγόμενοι 
πρωτοδίκως και επαναφέρουν διά της εφέσεως, ότι ουδαμόθεν απεδείχθη ότι η 
μουσική του ενάγοντος (ης την πατρότητα και την ιδιότητα ως πνευματικής 
δημιουργίας δεν αμφισβητούν) συνετέθη ειδικώς διά τας εν Ελλάδι παραστάσεις του 
θεατρικού έργου και μόνον και ότι ουδέποτε συνέβη να διαχωρίζεται η μουσική 
θεατρικού-μουσικού έργου, αποτελούσα μετά του λογού αναπόσπαστον σύνολον, 
ώστε, λαβόντες την άδειαν δημοσία εκτελέσεως της μουσικής διά τας εν Ελλάδι 
παραστάσεις, εδικαιούντο να χρησιμοποιήσουν ταύτην και εις τας του εξωτερικού. Εν 
όψει όμως και των εν αρχή της σκέψεως εκτεθέντων, ο διαληφθείς ισχυρισμός των 
εναγομένων παρίσταται αλυσιτελής. Εφ` όσον ούτοι συνομολογούν το αποκλειστικόν 
δικαίωμα του ενάγοντος επί της μουσικής συνθέσεως, ως πνευματικής δημιουργίας, 
ήρκει τούτο διά την θεμελίωσιν της αγωγής, ως προς την αιτουμένην προστασίαν του 
συνθέτου εκ του ν. 2387/1920 και του αρθρ. 60 ΑΚ, χωρίς να ασκούν επιρροήν τα 
περαιτέρω ως άνω υποστηριζόμενα, αφού οι εναγόμενοι δεν επικαλούνται ότι 
εκτήσαντο διά συμβάσεως μετά του ενάγοντος, ου μόνον το δικαίωμα προσαρμογής 
της μουσικής εις το θεατρικόν έργον αλλά και το τοιούτον δημοσία εκτελέσεως αυτής 
εις τας σχετικάς παραστάσεις, και δη διά των εις το εξωτερικόν παραστάσεων, όπερ 
δικαίωμα δεν προκύπτει αυτονοήτως εκ του γεγονότος ότι συνετέθη η μουσική διά το 
έργον, εφ` ού είχον οι εναγόμενοι το δικαίωμα της δημοσία εμφανίσεως εν θεάτρω, 
ή εκ του ότι, τη αδεία του συνθέτου, εχρησιμοποίησαν την μουσικήν εις τας εν 
Ελλάδι παραστάσεις του θιάσου των. Ταύτα δε ασχέτως του ότι οι εναγόμενοι 
ασαφώς πως  
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και, πάντως, απαραδέκτως το πρώτον κατά τας μετ`απόδειξιν συζητήσεις της 
αγωγής, προέβαλον τον ως άνω ισχυρισμόν, άνευ συνδρομής τινός των όρων του 
αρθρ. 269 ΚΠολΔ. Όθεν, κρίνεται απορριπτέος ο αντίθετος δεύτερος λόγος της 
εφέσεως των εναγομένων, ως και ο συναφής τρίτος τοιούτος. 
 
Επειδή, ως δείκνυται εκ των προτάσεων των εναγομένων  της πρώτης πρωτοδίκου  
συζητήσεως, ούτοι προέβαλον έκτοτε παραδεκτώς και επαναλαμβάνουν διά της 
εφέσεως των, ότι εχρησιμοποίησαν την μουσικήν του ενάγοντος εις τας εν Ευρώπη 
παραστάσεις του ανωτέρω θεατρικού έργου ουχί παρανόμως και άνευ αδείας του 
συνθέτου, ως φέρεται εν τη αγωγή, αλλ` αντιθέτως ότι έλαβον προς τούτο την 
άδειαν της εν Γερμανία εταιρίας προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας υπό την 
επωνυμίαν GEMA, ούσης εκδοχέως των δικαιωμάτων του συνθέτου, άλλως νομίμου 
εκπροσώπου αυτού. Τον τοιούτον ισχυρισμόν, όντα αυτοτελή, καθ` όσον, υπό τα 
εκτεθέντα περιστατικά, αναιρείται το θεμελιούν την αγωγήν στοιχείον της προσβολής  
της μουσικής δημιουργίας του ενάγοντος, εθεώρησε το Πρωτοδικείον ως συνιστώντα 
ητιολογημένην της αγωγής άρνησιν και έταξεν απόδειξιν εις βάρος του ενάγοντος 
περί του "παρανόμου" της προσβολής, ήτοι περί της άνευ αδείας του 
εκμεταλλεύσεως της μουσικής του συνθέσεως, αντί εις βάρος των εναγομένων περί 
του ότι εν δικαιώματι εχρησιμοποίησαν την τοιαύτην μουσικήν εκείνου. Εκ της ούτω   
όμως γενομένης εσφαλμένης κατανομής του βάρους αποδείξεως εις τον πρώτον 
βαθμόν παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, λόγος εφέσεως μόνον εις όν εσφαλμένως 
επεβλήθη το τοιούτον βάρος, δηλαδή εις τον ενάγοντα, ο οποίος δεν προβάλλει διά 
της εφέσεως του την σχετικήν πλημμέλειαν, και ουχί εις τους εναγομένους οίτινες 
ηδύναντο να αποδείξουν κατ` ανταπόδειξιν τον ανωτέρω ισχυρισμόν των (ΑΠ 472/79 
ΝοΒ 27. 1472, ΑΠ 1068/76 ΝοΒ 25.513). Κατ` ακολουθίαν, αι σχετικαί αποδείξεις 
περί της υπάρξεως ή μη αδείας εκτελέσεως της μουσικής, εγκύρως διεξαχθείσαι,  
θέλουν συνεκτιμηθή προς κρισιολόγησιν των οικείων τετάρτου και πέμπτου λόγων 
της εφέσεως των εναγομένων. 
 
Επειδή, κατ` ορθήν γνώμην, εις περίπτωσιν προσβολής του απολύτου δικαιώματος 
επί της πνευματικής δημιουργίας είτε κατά τας εμπεριεχομένας εν αυτώ περιουσιακάς 
εξουσίας, είτε κατά τας ηθικάς τοιαύτας, παρέχεται εις τον δημιουργόν πρόσθετος 
προστασία, κατ` αρθρ. 60, 932 ΑΚ, προς αποκατάστασιν, διά χρηματικής 
ικανοποιήσεως, της ηθικής βλάβης αυτού, της προκληθείσης διά της παρανόμου 
προσβολής και αν η τελευταία αύτη δεν πληροί τους όρους της αδικοπραξίας, δεν 
υφίσταται δηλαδή υπαιτιότης του προσβολέως (Ασπρογέρακα - Γρίβα, έ.α., σελ.   177 
επ., Τριανταφυλλόπουλος, Ν.Δικ. Στ` 3 επ., Σούρλας, ΕρμΑΚ 60 αριθ. 19, Μπαλή, 
Γεν.Αρχ. § 25, Καυκά, Ενοχ. Δίκ., αρθρ. 932-933, Σημαντήρα, Γεν. Αρχ. § 546, ΑΠ 
516/67 ΝοΒ 16.94, ολ ΑΠ 83/1964 ΝοΒ 12.99). Εφ` όσον συντρέχουν αι κατά   
νόμον προϋποθέσεις, ίνα θεωρηθή η τοιαύτη προσβολή ως αδικοπραξία, είναι 
αδιάφορον, κατά την ειδικήν ρύθμισιν του αρθρ. 926 ΑΚ, εάν (και) έτερον   
πρόσωπον, πλην των εναγομένων, επέφερε την προσβολήν του δικαιώματος. Διότι, 
εάν ο τρίτος έπραξεν από κοινού μετά των εναγομένων, το περιστατικόν τούτο δεν  
ασκεί έννομον επιρροήν επί την ευθύνην των τελευταίων, ενώ, εάν μόνη η  ιδική του 
ενέργεια συνιστά την προσβολήν, αποκλείεται η ευθύνη παντός ετέρου. Τούτ` αυτό 
δέον να γίνη δεκτόν και όταν το δικαίωμα επί της πνευματικής δημιουργίας 
προσβάλλεται όχι κατά τους όρους της αδικοπραξίας, καθ`όσον, λόγω του απολύτου 
χαρακτήρος του δικαιώματος, πας προσβάλλων αυτό υπέχει αυτοτελή ευθύνην  
ανεξάρτητον της προκυπτούσης εκ της παρ` ετέρου, από κοινού ή μεμονωμένως, 
τελούμενης προσβολής (Σούρλας, ΕρμΑΚ 60 αριθ. 7α, Σημαντήρα, Γεν. Αρχ. § § 206-
210, Μιχαηλίδης - Νουάρος, γνμδ., ΝοΒ 9.1234). Κατ` ακολουθίαν, δεν έσφαλε το 
Πρωτοδικείον, μη θεώρησαν ως αυτοτελή τον ισχυρισμόν των εναγομένων ότι δεν 
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υπέχουν ούτοι, ως θιασάρχαι, ευθύνην διά την τυχόν προσβολήν του πνευματικού 
δημιουργήματος του ενάγοντος μουσικοσυνθέτου (ήτοι της συντεθείσης υπ` αυτού 
μουσικής επενδύσεως θεατρικού έργου, εκτελεσθέντος υπό τούτων) αλλά ο  
θεατρικός επιχειρηματίας των επίμαχων παραστάσεων και αρχικώς συνεναχθείς 
μετ`αυτών Ε.Σ., τούθ` όπερ συνιστά ητιολογημένην της αγωγής άρνησιν και θέλει 
εξετασθή εν επομένη σκέψει.  Ώστε, κατά το πρώτον σκέλος του, το αφορών  εις την 
νομικήν θεμελίωσιν της ευθύνης των εναγομένων, είναι αβάσιμος και απορριπτέος ο 
πρώτος λόγος της εφέσεως αυτών. Εξ άλλου, κατά την έννοιαν των ειδικών 
διατάξεων του ν. 2387/1920 και του αρθρ. 60 ΑΚ, παρά την υπό του δημιουργού  
του έργου ή δικαιοδόχου αυτού μεταβίβασιν του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως 
τούτου, δεν αίρεται εντεύθεν η ευθύνη και του εν δικαιώματι  έτι  εκμεταλλευτού του  
έργου εκ της τυχόν προσβολής του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού  επ` αυτού, 
συνεπεία του τρόπου εκτελέσεως του, συνεπαγομένου μείωσιν της καλλιτεχνικής 
αξίας του δημιουργήματος και εκ ταύτης βλάβην της υπολήψεως και της φήμης του 
συνθέτου. Πρόκειται ενταύθα περί προστασίας του δικαιώματος του δημιουργού του 
έργου προς περιφρούρησιν της μορφής αυτού (βλ. αρθρ. 15 ν. 2387/1920, 6 δις 
Συμβάσεως Βέρνης -Βρυξελλών,  κυρωθείσης  διά του ν.δ.  4264/1962, Απρογέρακα-
Γρίβα, έ.α., σελ. 154 επ., του αυτού, Σύμβασις εκμεταλλεύσεως, σελ. 105 επ., Γαζή, 
Σύγκρουσις δικαιωμάτων, σελ. 195 επ.). Καθ` ό μέτρον, επομένως, η εν τη αγωγή 
αξίωσις χρηματικής ικανοποιήσεως ερείδεται επί της εκ του τρόπου της εκτελέσεως 
της μουσικής προσγενομένης προσβολής του δικαιώματος του ενάγοντος 
δημιουργού, είναι αδιάφορος η παρά τοις εναγομένοις ύπαρξις της συνήθους αδείας 
εκμεταλλεύσεως της μουσικής συνθέσεως. Περαιτέρω, η χρηματική ικανοποίησις δι` 
ηθικήν βλάβην, ένεκα προσβολής του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε διά 
της άνευ αδείας εκτελέσεως της συνιστώσης τούτο μουσικής συνθέσεως, είτε διά της 
κακότεχνου εκτελέσεως αυτής, προσδιορίζεται μέν, πλην άλλων, και εκ των 
περιστάσεων τελέσεως της πράξεως, συνεπώς και εκ της τυχόν προσγενομένης 
ζημίας εις τα περιουσιακά δικαιώματα του δημιουργού, δεν εξαρτάται, όμως, εκ της 
υπάρξεως τοιαύτης ζημίας, ώστε δεν αποκλείεται εκ του γεγονότος ότι η περί 
αποκαταστάσεως της υλικής ζημίας βάσις της αγωγής απερρίφθη πρωτοδίκως ως 
αόριστος (βλ. Γεωργιάδου-Σταθοπούλου, ΑΚ αρθρ. 299, ΑΠ 273/ 1966 ΝοΒ 14.1135). 
 
Επειδή ...... απεδείχθησαν τα εξής: Ο εκκαλών-ενάγων, ως μουσικοσυνθέτης, 
συνέθεσε την μουσικήν του υπό τόν τίτλον "........" έργου του θεατρικού 
συγγραφέως …….., το οποίοι, υπό τον αυτόν τίτλον παρουσιάσθη, κατά τα έτη 1973, 
1975, 1976 αρχικώς μεν εις Αθήνας, ένθα την ορχήστραν διηύθυνεν ο ενάγων, και εν 
συνεχεία εις την ελληνικήν επαρχίαν και την Κύπρον, υπό του θιάσου των θεατρικών 
επιχειρηματιών και συνθιασιαρχών εναγομένων. Η χρησιμοποίησις της μουσικής του 
ενάγοντος εις όλας αυτάς τας παραστάσεις εγένετο με την συγκατάθεσίν του, ως δεν 
αμφισβητείται. Ενδιαμέσως οι εναγόμενοι, συμβληθέντες μετά του αρχικώς 
συνεναχθέντος θεατρικού επιχειρηματίου ……..., ανέλαβον και εξετέλεσαν μετά του 
θιάσου των εις διαφόρους πόλεις της Δ. Ευρώπης σειράν παραστάσεων του ιδίου 
έργου, φέροντος την αυτήν μουσικήν επένδυσιν. Εις την συμφωνηθείσαν, μάλιστα, 
αμοιβήν των εναγομένων ωρίσθη εις την σχετικήν από 29.6.1975 μετ` αυτών 
σύμβασιν ότι συμπεριλαμβάνονται, πλην των αμοιβών των ηθοποιών και δύο 
τεχνικών του θιάσου, τα συγγραφικά δικαιώματα του συγγραφέως του έργου και τα 
συνθετικά δικαιώματα διά την μουσικήν του ενάγοντος. Ως ελέχθη, εκ μόνης της 
καταβολής τοιούτων δικαιωμάτων ή εκ του γεγονότος ότι η μουσική εγράφη διά το 
ανωτέρω έργον δεν απέκτησαν οι εναγόμενοι το δικαίωμα της δημοσία εκτελέσεως 
της συνθέσεως εις παραστάσεις του έργου καθ` οιονδήποτε τόπον και χρόνον, ο δε 
ενάγων αρνείται εις την αγωγήν ότι τοις παρέσχε την σχετικήν άδειαν. Εν τούτοις, 
παρά την έλλειψιν προσωπικής περί τούτου συγκαταθέσεως του συνθέτου, κρίνεται 
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αποδεδειγμένον εκ των λοιπών στοιχείων ότι οι εναγόμενοι εχρησιμοποίησαν εν 
δικαιώματι την μουσικήν του ενάγοντος εις τας εν λόγω παραστάσεις. Ούτω, ως 
προκύπτει, ο ενάγων, κατά τον κρίσιμον χρόνον ετύγχανε μέλος της ενταύθα ΑΕ 
"Ελληνική Εταιρία προς προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας" (ΕΕΠΙ), προς την 
οποίαν, επομένως, είχε παραχωρήσει το δικαίωμα της παροχής αδείας δημοσίας 
εκτελέσεως των έργων του, εν οις η ανωτέρω μουσική σύνθεσις, και εισπράξεως των 
κεκανονισμένων αμοιβών του συνθέτου. Η τοιαύτη εταιρία εκπροσωπείται εν Γαλλία 
υπό της ομοίας εταιρίας SACEM SDRM, συνεργαζόμενης μετά της εν Γερμανία 
εδρευούσης ομοίας εταιρίας GEMA. Εξ άλλου, ο ενάγων είχε και προσωπικώς 
συμβληθή (και καταστή μέλος) μετά της γαλλικής εταιρίας SACEM διά τα συνθετικά 
δικαιώματα της δημοσία εκτελέσεως και της μηχανικής αναπαραγωγής των έργων του 
εν τω εξωτερικώ. Εκ του προσκομιζομένου δε εν νομίμω μεταφράσει από 12.3.1976 
εγγράφου της GEMA προς τον ενάγοντα προκύπτει ότι η εταιρία αύτη εισέπραξε παρά 
του ……….. διά λογαριασμόν της γαλλικής SACEM τα κεκανονισμένα δικαιώματα του 
ενάγοντος διά την χρησιμοποίησιν της μουσικής του εις τας ως άνω εν Ευρώπη 
παραστάσεις του ρηθέντος θεατρικού έργου, ενώ εξ άλλου εγγράφο της αυτής 
εταιρίας αποδεικνύεται ότι εδόθη παρά ταύτης η άδεια δημοσία εκτελέσεως της 
μουσικής διά τας εν λόγω παραστάσεις (βλ. από 16.12.1975 έγγραφον GEMA, μετά 
του συνημμένου λ/σμού) , ώστε δεν ήσκει επιρροήν η δι` εξωδίκου του ενάγοντος 
απαγόρευσις χρησιμοποιήσεως της μουσικής του. Σημειωτέον, ότι εις το αυτό 
έγγραφον δεν φέρεται να αντέδρασεν ο ενάγων, δηλαδή να ημφεισβήτησε το 
δικαίωμα της ανωτέρω εταιρίας διά την παροχήν της αδείας δημοσία εκτελέσεως της 
μουσικής του και την είσπραξιν των δικαιωμάτων του. Περαιτέρω, ουδόλως 
απεδείχθη, ακόμη και εκ των καταθέσεων των μαρτύρων του ενάγοντος, ότι οι 
εναγόμενοι προέβησαν παρανόμως και άνευ δικαιώματος (αδείας του συνθέτου) εις 
μηχανικήν αναπαραγωγήν της μουσικής του δι` εκτυπώσεως και διαθέσεως εις το 
κοινόν "κασετών". Αλλά και η ετέρα αιτίασις του ενάγοντος, ότι εκ του τρόπου 
εκτελέσεως της μουσικής του εις τας ως άνω παραστάσεις επήλθε προσβολή του 
ηθικού του δικαιώματος διά της μειώσεως της καλλιτεχνικής αξίας του έργου του και 
της εντεύθεν βλάβης της υφής και υπολήψεως του συνθέτου, δεν απεδείχθη ότι 
ευσταθεί. Εφ` όσον, ως ελέχθη, οι εναγόμενοι εχρησιμοποίησαν εν δικαιώματι την 
μουσικήν του έργου εις τας παραστάσεις των του εξωτερικού και δεν είχε τεθή υπό 
του ενάγοντος ή των δικαιοδόχων του οιοσδήποτε περιορισμός ως προς τον  τρόπον  
χρησιμοποιήσεως  της  μουσικής του,  δεν απεκλείετο  εις  τους  ρηθέντας θιασάρχας 
η ευχέρεια να συγκροτήσουν τον θίασον των παραστάσεων (μέλη  του οποίου  
μετείχον και εις την εκτέλεσιν των συντεθέντων ασμάτων) εκ προσώπων   της   
επιλογής των και να προσλάβουν οίον  επεθύμουν ως βασικόν τραγουδιστήν,  έστω  
και εάν τα πρόσωπα ταύτα δεν συνέπιπτον προς τα αποτελέσαντα τον θίασον των εν 
Ελλάδι παραστάσεων. Δεν εδικαιούντο, βεβαίως, οι εναγόμενοι να χρησιμοποιήσουν 
πρόσωπα ακατάλληλα προς απόδοσιν των ασμάτων, ώστε να επέρχεται ούτω πτώσις 
της καλλιτεχνικής στάθμης αυτών και της φήμης του συνθέτου. Τούτο, όμως, δεν 
απεδείχθη ότι συνέβη εν προκειμένω, συνεπεία της συμμετοχής, αντί  του …….., του 
δοκίμου ηθοποιού …….. και, αντί του ……., του ανεγνωρισμένου τραγουδιστού 
……..., τον  οποίον, ειρήσθω, έχουν χρησιμοποιήσει επιτυχώς και άλλοι καθιερωμένοι 
συνθέται, ως οι …… - και ……….  Εξ άλλου, η αναπαραγωγή της μουσικής διά τας  
ανάγκας των παραστάσεων εκ μαγνητοταινιών επαγγελματικής ηχογραφήσεως 
(καρούλια) ως απεδείχθη (και όχι εκ κοινών κασετών του εμπορίου) οίαι 
εχρησιμοποιήθησαν και κατά τας παραστάσεις εις την   ελληνικήν επαρχίαν και την 
Κύπρον, κατά το σύνηθες εις την θεατρικήν πράξιν  σύστημα Play-Back, αντί της δια 
ορχήστρας εκτελέσεως, δεν προκύπτει οτι εγένετο κατά τρόπον προσβάλλοντα το 
ηθικόν δικαίωμα του δημιουργού. Ας σημειωθή ότι εις το δικόγραφον της αγωγής του 
ο ενάγων συνομολογεί ότι το θεατρικόν έργον με την μουσικήν του εσημείωσε  
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πρωτοφανή επιτυχίαν και εις  τας   παραστάσεις της   ελληνικής επαρχίας, ένθα, ως 
ελέχθη, παρουσιάσθη τούτο υπό ανάλογους προς τας  εν τω εξωτερικώ συνθήκας, 
ήτοι με ηχογραφημένην μουσικήν και άνευ των βασικών συντελεστών των εν 
Αθήναις παραστάσεων. Έσφαλε, συνεπώς, το Πρωτοδικείον, επιδίκασανεις τον 
ενάγοντα χρηματικήν ικανοποίησιν, λόγω ηθικής βλάβης εκ της   προσβολής του 
ηθικού δικαιώματος αυτού εις την ανωτέρω μουσικήν σύνθεσιν,  και δέον όπως, κατά 
παραδοχήν του σχετικού λόγου της εφέσεως των εναγομένων, εξαφανισθή η 
εκκαλουμένη απόφασίς του και απορριφθή η αγωγή και καθ` ο μέρος   εγένετο 
δεκτή, συμψηφισθή δε η δικαστική δαπάνη, κατ` αρθρ. 179 περ. β, 183 ΚΠολΔ. 
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