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ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη Παναγιώτη Σκουρκέα και τη Γραμματέα Ανδρομάχη Καμπίτση.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15–11–2006, για να δικάσει την από 23-5-2006 και με 
αριθμό πράξης κατάθεσης 165/2006 αγωγή:

Των εναγόντων: 1) Του αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την 
επωνυμία «..........» που εδρεύει στην .........., στην οδό .......... και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) του 
επίσης αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «..........» 
που εδρεύει ωσαύτως στην .........., στην οδό .......... και εκπροσωπείται νόμιμα και 3) της αστικής μη 
κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «..........» και το διακριτικό τίτλο «..........», η οποία εδρεύει 
στο ..........  του νομού ..........,  στην οδό ..........  και  εκπροσωπείται  και  αυτή νόμιμα.  Οι  ως άνω 
ενάγοντες  παραστάθηκαν  στο  ακροατήριο  του  δικαστηρίου  διά  της  πληρεξουσίας  των  δικηγόρου 
Ελευθερίας Βαγιανού.

ΚΑΤΑ

Του εναγομένου: .........., ως ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης καφέ – μπαρ, με το διακριτικό τίτλο 
«..........», η οποία εδρεύει στον .......... του νομού .........., στην οδό .......... και της οποίας ο ως άνω 
ιδιοκτήτης εμφανίσθηκε στο ακροατήριο του δικαστηρίου διά της πληρεξουσίας του δικηγόρου Μαρίας 
Σακελλαρίου.

Της αγωγής αυτής δικάσιμος ορίσθηκε, με την από 2-6-2006 σημείωση της αρμόδιας Γραμματέως, 
αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, κατά την οποία:

Αφού  εκφωνήθηκε  η  υπόθεση  από  τη  σειρά  της  στο  αντίστοιχο  πινάκιο  και  άκουσε  όσα 
περιλαμβάνονται στα σχετικά πρακτικά:

Μελέτησε τη δικογραφία — Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο.

Με  την  υπό  κρίση  αγωγή οι  ενάγοντες  εκθέτουν  ότι  είναι  οργανισμοί  συλλογικής  διαχείρισης  και 
προστασίας συγγενικών δικαιωμάτων, οι οποίοι λειτουργούν στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 
54 του Ν.2121/1993 «πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» και έχουν 
αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των μελών τους, έχουν 
δε, κατά τα αναλυτικά εκτιθέμενα στο δικόγραφο της κρινόμενης αγωγής, συσταθεί νόμιμα, σύμφωνα 
με τις αναφερόμενες σ` αυτή πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, ενώ έχουν γίνει και οι 
νόμιμες δημοσιεύσεις. Ότι ο πρώτος από αυτούς έχει μέλη μουσικούς (εκτελεστές) μουσικών έργων, ο 
δεύτερος  ερμηνευτές  (τραγουδιστές)  μουσικών  επίσης  έργων και  ο  τρίτος  παραγωγούς  (εταιρείες 
παραγωγής και εμπορίας) υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας, όπως ορισμένα από τα μέλη τους  
αυτά ενδεικτικά κατονομάζονται  στο δικόγραφο της κρινόμενης αγωγής, ενώ ο καθένας από τους 
οργανισμούς τούτους αποτελεί το μοναδικό, για την αντίστοιχη κατηγορία δικαιούχων της εύλογης 
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αμοιβής  του  άρθρου  49§1  του  προαναφερόμενου  νόμου,  οργανισμό  συλλογικής  διαχείρισης  και 
εκπροσωπεί στο σύνολό της τη σχετική με αυτόν κατηγορία δικαιούχων της εν λόγω αμοιβής. Ότι τα 
μέλη τους έχουν αναθέσει στους οργανισμούς αυτούς, με σχετικές συμβάσεις ανάθεσης, τη διαχείριση 
και την προστασία των περιουσιακών συγγενικών δικαιωμάτων επί των συμβολών τους, μεταξύ δε των 
σχετικών  εξουσιών,  που  έχουν  μεταβιβασθεί  στους  εν  λόγω  οργανισμούς  από  τα  μέλη  τους, 
περιλαμβάνονται η διαπραγμάτευση, ο καθορισμός και η είσπραξη από τους χρήστες υλικών φορέων 
ήχου της προαναφερόμενης ενιαίας εύλογης αμοιβής και η διανομή στους δικαιούχους της, μέλη των 
εναγόντων,  της  αμοιβής  αυτής,  η  οποία  διαμορφώνεται  και  προσδιορίζεται  κατά  τον  τρόπο  που 
ορίζεται από τον παραπάνω νόμο και κατανέμεται μεταξύ των κατηγοριών των εκπροσωπουμένων από 
τους ενάγοντες δικαιούχων της κατά ποσοστά προσδιοριζόμενα επίσης από τον ίδιο νόμο και από τους 
εσωτερικούς  κανονισμούς  των  εναγόντων  οργανισμών.  Ότι  οι  οργανισμοί  αυτοί,  ως  μόνοι  στην 
ελληνική  επικράτεια  αντιπροσωπευτικοί  οργανισμοί  συλλογικής  διαχείρισης  των  πιο  πάνω  τριών 
κατηγοριών  δικαιούχων,  έχουν  συνάψει  με  τους  αντίστοιχους  προς  αυτούς  και  ενδεικτικά 
απαριθμούμενους στην κρινόμενη αγωγή αλλοδαπούς αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς, συμβάσεις 
αμοιβαιότητας,  με βάση τις οποίες οι  ενάγοντες νομιμοποιούνται  στη διαπραγμάτευση, διεκδίκηση, 
είσπραξη και διανομή της εύλογης αμοιβής, που δικαιούνται και οι αλλοδαποί δικαιούχοι (μουσικοί – 
εκτελεστές, ερμηνευτές – τραγουδιστές και παραγωγοί) για τη χρήση στην ημεδαπή του ρεπερτορίου 
τους ή των από αυτούς παραχθέντων υλικών φορέων ή άλλως νομιμοποιούνται αυτοί (οι ενάγοντες) 
στις ως άνω ενέργειες και  πράξεις, με βάση τις διατάξεις της διεθνούς σύμβασης της Ρώμης, που 
κυρώθηκε με το Ν.2054/1992 και αποτελεί πλέον εσωτερικό δίκαιο. Ότι οι τελευταίοι συμφώνησαν και  
συνέταξαν από κοινού αμοιβολόγιο, το οποίο, όπως επιτάσσει ο πιο πάνω νόμος, γνωστοποίησαν στο 
κοινό  μέσω της  δημοσίευσής  του σε  τρεις  αθηναϊκές  εφημερίδες,  προσκάλεσαν  δε  τους  χρήστες 
υλικών  φορέων  ήχου,  μεταξύ  των  οποίων  και  ο  εναγόμενος,  σε  διαπραγματεύσεις  τόσο  για  τον 
καθορισμό της ως άνω ενιαίας εύλογης αμοιβής, όσο και για τον τρόπο της νόμιμης καταβολής και 
είσπραξης αυτής από τους ενάγοντες οργανισμούς, πλην όμως ο εναγόμενος, ο οποίος διατηρεί και 
διαχειρίζεται στον .......... του νομού .......... το με το διακριτικό τίτλο «..........» και έχον επιφάνεια 
100τ.μ. καφέ – μπαρ και κατά το έτος 2005 χρησιμοποιούσε σ` αυτό, σε καθημερινή βάση και καθ` 
όλη τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας του, υλικούς φορείς ήχου με τα ενδεικτικά αναφερόμενα 
στην  κρινόμενη  αγωγή  μουσικά  έργα  του  αλλοδαπού  μουσικού  ρεπερτορίου,  προσελκύοντας  και  
αυξάνοντας έτσι την πελατεία του και συνακόλουθα και τα έσοδα της επιχείρησής του, με την εκ 
μέρους του δημόσια εκτέλεση και εκμετάλλευση αλλοδαπών μουσικών έργων, αρνήθηκε να συμπράξει 
σε τούτο, αρνούμενος παράλληλα την καταβολή στους ενάγοντες του ποσού των 10000 ευρώ, πλέον 
του αναλογούντος σ` αυτό ποσοστού (19%) του Φ.Π.Α., ποσό στο ύψος του οποίου καθορίσθηκε από 
τους τελευταίους η οφειλόμενη σ` αυτούς ενιαία εύλογη αμοιβή για το έτος 2005, δεδομένου ότι η 
χρήση  μουσικής,  με  δημόσια  εκτέλεση  μουσικών  έργων,  στην  επιχείρηση  του  εναγομένου  είναι 
απολύτως  απαραίτητη για  τη λειτουργία  της  και  επομένως  το ύψος  της  επίδικης  ενιαίας  εύλογης 
αμοιβής ανέρχεται, σύμφωνα με το συνταχθέν από τους ενάγοντες αμοιβολόγιο, σε ποσοστό 10% επί 
των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της εν λόγω επιχείρησης, τα οποία, όπως υποστηρίζουν αυτοί, 
ανήλθαν για το πιο πάνω έτος, στο ποσό των 100000 ευρώ, του ελαχίστου της εύλογης αυτής αμοιβής 
ανερχομένου,  σε  κάθε  περίπτωση  και  σύμφωνα  πάντα  με  το  συνταχθέν  από  τους  ενάγοντες 
αμοιβολόγιο, στο ποσό των 3000 ευρώ, λαμβανομένων υπ` όψιν του απολύτως απαραίτητου, για τη 
λειτουργία  της  ως  άνω επιχείρησης,  της  χρήσης  μουσικής  στο χώρο του καταστήματός  της,  της 
προαναφερόμενης  επιφάνειας  τούτου  και  της  καθ`  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους  λειτουργίας  της 
επιχείρησης αυτής. Κατόπιν τούτων, λοιπόν, ζητούν οι ενάγοντες: α)να καθορισθεί οριστικά το ύψος 
της επίδικης εύλογης και ενιαίας αμοιβής, για την εκ μέρους του εναγομένου, κατά το έτος 2005 και σε 
καθημερινή βάση, δημόσια εκτέλεση, μέσω της χρήσης υλικών φορέων ήχου, μουσικών έργων του 
αλλοδαπού μουσικού ρεπερτορίου, στο ποσό των 10000 ευρώ και  μαζί  με το αναλογούν σ` αυτό 
ποσοστό (19%) του Φ.Π.Α., στο συνολικό ποσό των 11900 ευρώ, άλλως σε ποσοστό 10%, πλέον του 
προαναφερόμενου  ποσοστού  του  Φ.Π.Α,  επί  των  ακαθάριστων  εσόδων,  που  θα  αποδειχθεί  ότι 
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πραγματοποίησε η ως άνω επιχείρηση του εναγομένου κατά το ίδιο έτος και άλλως στο ελάχιστο ποσό 
των 3000 ευρώ, πλέον και πάλι του αναλογούντος στο ποσό αυτό και προαναφερθέντος ποσοστού 
του Φ.Π.Α., β)να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στους ενάγοντες την επίδικη ενιαία εύλογη 
αμοιβή, που θα καθορισθεί οριστικά από το παρόν δικαστήριο, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της 
προς αυτόν επίδοσης, στις 2–11–2004, από τους τελευταίους της από 29–10–2004 εξώδικης δήλωσής 
τους, με την οποία αυτοί τον καλούσαν σε διαπραγμάτευση για τον καθορισμό του ύψους της εν λόγω 
εύλογης  αμοιβής,  άλλως  από  την  επομένη  της  επίδοσης  στον  ίδιο  της  από  27–10–2005  και  
απευθυνόμενης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά αίτησης των εναγόντων για τον προσωρινό 
καθορισμό της εύλογης αυτής αμοιβής, άλλως από την επομένη της επίδοσης σ` αυτόν (εναγόμενο) 
της επί της παραπάνω αίτησης εκδοθείσας και με αριθμό 4398/2006 απόφασης του προαναφερόμενου 
δικαστηρίου και άλλως από την επομένη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής και μέχρι την πλήρη 
εξόφληση της επίδικης εύλογης αμοιβής, γ) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, με την απειλή χρηματικής 
ποινής,  να  προσκομίσει  και  να  παραδώσει  στους  ενάγοντες  καταλόγους  με  τους  τίτλους  του 
αλλοδαπού μουσικού ρεπερτορίου που χρησιμοποίησε και εκμεταλλεύθηκε κατά την επίδικη χρονική 
περίοδο,  ήτοι  κατά  το  έτος  2005,  προκειμένου  έτσι  να  καταστεί  δυνατό  για  τους  ενάγοντες  να 
προβούν στη διανομή της παραπάνω ενιαίας εύλογης αμοιβής στους εκπροσωπούμενους από αυτούς 
δικαιούχους του σχετικού συγγενικού δικαιώματος, δ) να καθορισθεί το ποσοστό της επίδικης εύλογης 
αμοιβής, που δικαιούται να λάβει η εκπροσωπούμενη από τον καθένα από τους ενάγοντες κατηγορία 
δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων και ειδικότερα να καθορισθεί το ποσοστό αυτό σε 25% για τους  
εκπροσωπούμενους από τον πρώτο των εναγόντων μουσικούς – εκτελεστές, σε 25% επίσης για τους 
εκπροσωπούμενους από τον δεύτερο των εναγόντων ερμηνευτές – τραγουδιστές και σε 50% για τους 
εκπροσωπούμενους από την τρίτη των εναγόντων παραγωγούς υλικών φορέων ήχου ε)να κηρυχθεί η 
παρούσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή κατά τις καταψηφιστικές αυτής διατάξεις και τέλος στ) να 
καταδικασθεί ο εναγόμενος στα δικαστικά έξοδα των εναγόντων. Έτσι έχοντας η υπό κρίση αγωγή 
αρμόδια καθ` ύλην και κατά τόπον και παραδεκτά φέρεται στο παρόν δικαστήριο, για να εκδικασθεί 
κατά την τακτική διαδικασία (άρθρα: 23§2, 218§1, 219§1 του Κ.Πολ.Δικ., 51εδ.γ΄ του Α.Κ., 49§1εδ.ε΄ 
του Ν.2121/1993, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και 2§1 της κυρωθείσας από το Ν.2054/1992 
Διεθνούς Σύμβασης της Ρώμης της 26–10–1961). Ο εναγόμενος, εν προκειμένω, πρότεινε παραδεκτά 
(άρθρα: 46εδ.α΄, 262§1 και  269§1 του Κ.Πολ.Δικ.),  με την εμπρόθεσμα κατατεθείσα προσθήκη – 
αντίκρουση  στις  από  15–11–2006  έγγραφες  προτάσεις  του,  την  ένσταση  της  καθ`  ύλην 
αναρμοδιότητας του παρόντος δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι, λόγω του γεγονότος ότι το αίτημα 
της κρινόμενης αγωγής  να υποχρεωθεί  αυτός να προσκομίσει  και  να παραδώσει  στους  ενάγοντες 
καταλόγους με τους τίτλους του αλλοδαπού μουσικού ρεπερτορίου, που ο τελευταίος χρησιμοποίησε 
κατά το έτος 2005, είναι αυτοτελές και μη αποτιμητό σε χρήμα αίτημα, η καθ` ύλην αρμοδιότητα για 
την  εκδίκαση  της  όλης  επίδικης  διαφοράς  ανήκει,  σύμφωνα  με  τις  συνδυασμένες  διατάξεις  των 
άρθρων 18αριθ.1 και  31§§2 και  3 του Κ.Πολ.Δικ., στο Πολυμελές Πρωτοδικείο και  όχι  στο παρόν 
δικαστήριο, το οποίο και υποχρεούται, αποφαινόμενο σχετικά, να την παραπέμψει στο πρώτο. 

Η ένσταση, όμως, αυτή είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, καθ` όσον το προαναφερόμενο αίτημα της 
υπό  κρίση  αγωγής  δεν  έχει  αυτοτελή  χαρακτήρα,  όπως αβάσιμα  διατείνεται  ο  ενιστάμενος,  αλλά 
αντίθετα, αποβλέποντας τούτο στην ικανοποίηση της απορρέουσας από τις  διατάξεις  των άρθρων 
55§1εδ.στ΄  και  56§4  παρεπόμενης  σχετικής  αξίωσης  των  εναγόντων  οργανισμών  συλλογικής 
διαχείρισης  (βλέπε:  Γ.  Κουμάντου  «Πνευματική  Ιδιοκτησία»,  έκδοση  2002,  σελ.  361, 
Μον.Πρ.Αθ.413/2004  αδημ.),  συνιστά  κατ`  ανάγκη  παρεπόμενο  αίτημα,  άμεσα  συνδεόμενο  και 
εξαρτώμενο από το κύριο αίτημα της κρινόμενης αγωγής, που είναι ο οριστικός καθορισμός του ύψους 
και των όρων καταβολής της επίδικης εύλογης αμοιβής και επομένως, λαμβανομένου υπ` όψιν ότι η 
απαρίθμηση,  στο  εδ.β΄  του  άρθρου  9  του  Κ.Πολ.Δικ,  των  παρεπόμενων  απαιτήσεων  που  δεν 
συνυπολογίζονται και δεν ασκούν καμία επιρροή στην από το δικαστήριο εκτίμηση του αντικειμένου 
της διαφοράς και συνακόλουθα και στην καθ` ύλην αρμοδιότητά του, δεν είναι περιοριστική, το παρόν 
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δικαστήριο είναι, παρά τα αντίθετα υποστηριζόμενα από τον εναγόμενο, καθ` ύλην αρμόδιο για την 
εκδίκαση της υπό κρίση αγωγής, όπως συνάγεται από το συνδυασμό της παραπάνω διάταξης με εκείνη 
του  άρθρου  49§1εδ.ε΄  του  Ν.2121/1993  (βλέπε  Βασίλη  Αντ.  Βαθρακοκοίλη  «Κώδικας  Πολιτικής 
Δικονομίας – Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση», έκδοση 1996, τόμος Α΄, υπό το άρθρο 9, αριθ. 7 
και 49, σελ. 131 και 139). Περαιτέρω, ο εναγόμενος, επικαλούμενος τη διάταξη του άρθρου 55§2εδ.α΄ 
του Ν.2121/1993, πρότεινε τον ισχυρισμό ότι η υπό κρίση αγωγή πάσχει αοριστία, γιατί σ` αυτή δεν 
γίνεται  από  τους  ενάγοντες  αναλυτική  και  ονομαστική  αναφορά  των  αλλοδαπών  δικαιούχων 
συγγενικών δικαιωμάτων, τους οποίους εκπροσωπούν, των έργων αυτών, για τα οποία τους έχουν 
μεταβιβασθεί οι  σχετικές εξουσίες, των αλλοδαπών οργανισμών συλλογικής διαχείρισης συγγενικών 
δικαιωμάτων, στους οποίους ανήκουν οι ως άνω δικαιούχοι, των λεπτομερειών, των σχετιζομένων με 
τις  συμβάσεις  αμοιβαιότητας,  που  οι  ενάγοντες,  όπως  διατείνονται,  έχουν  συνάψει  με  τους 
αλλοδαπούς αυτούς οργανισμούς,  ενώ δεν διευκρινίζουν και  δεν  εξειδικεύουν ούτε τη σχέση που 
συνδέει τούτους (ενάγοντες) με τον κάθε αλλοδαπό δικαιούχο, για τον οποίο αξιώνουν την καταβολή 
της  επίδικης  εύλογης  αμοιβής.  Αναφορικά  με  τον  ως  άνω  ισχυρισμό  του  εναγομένου  πρέπει  να 
σημειωθούν  τα  ακόλουθα:  Κατά  την  προαναφερόμενη  διάταξη  του  άρθρου  55§2  εδ.  α΄  του 
Ν.2121/1993  «τεκμαίρεται  ότι  οι  οργανισμοί  συλλογικής  διαχείρισης  ή  προστασίας  έχουν  την 
αρμοδιότητα διαχείρισης ή προστασίας όλων των έργων ή όλων των πνευματικών δημιουργών, για τα 
οποία δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν μεταβιβασθεί σ` αυτούς οι σχετικές εξουσίες ή ότι καλύπτονται 
από την πληρεξουσιότητα». Με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται  μαχητό τεκμήριο που λειτουργεί  κατ` 
αρχήν  αποδεικτικά  και  αποβλέπει  στη  διευκόλυνση  της  απόδειξης,  εκ  μέρους  των  οργανισμών 
συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών προς τούτα δικαιωμάτων, 
της νομιμοποίησής τους, τόσο για την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων και την είσπραξη των 
προβλεπόμενων  από  τον  παραπάνω  νόμο  αμοιβών,  όσο  και  για  τη  δικαστική  προστασία  των 
δικαιούχων των δικαιωμάτων αυτών, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την έναντι των χρηστών θέση των 
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης,  η οποία υπό το προϊσχύον δίκαιο ήταν ιδιαίτερα ασθενής,  με  
εντεύθεν συνέπεια τη μαζική προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών 
δικαιωμάτων (βλέπε:  Μιχαήλ – Θεόδωρου Δ.  Μαρίνου «Πνευματική Ιδιοκτησία»,  δεύτερη έκδοση, 
αριθ. 750 και 751, σελ. 379, Διονυσίας Καλλινίκου «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα», 
δεύτερη έκδοση, σελ. 275 και 276). Από την ως άνω όμως διάταξη και ιδίως από την περιεχόμενη σ` 
αυτή φράση «……, για τα οποία δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν μεταβιβασθεί σ` αυτούς οι σχετικές 
εξουσίες ή ότι καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα» δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα, όπως 
αβάσιμα  υποστηρίζει  ο  εναγόμενος,  ότι  ο  νόμος  απαιτεί,  για  το  ορισμένο  της  σχετικής  και 
συνακόλουθα  και  της  υπό  κρίση  αγωγής  των  ημεδαπών  οργανισμών  συλλογικής  διαχείρισης,  την 
εξαντλητική και δη την ονομαστική αναφορά στο δικόγραφό της όλων των δικαιούχων (ημεδαπών ή 
αλλοδαπών) συγγενικών δικαιωμάτων που οι  οργανισμοί  αυτοί  εκπροσωπούν και  όλων των έργων 
τους,  για  τα  οποία  τους  έχουν  μεταβιβασθεί  οι  σχετικές  εξουσίες,  καθώς  και  των  αντίστοιχων 
αλλοδαπών οργανισμών, στους οποίους ανήκουν οι αλλοδαποί δικαιούχοι ή των επί μέρους στοιχείων 
και  λεπτομερειών,  των σχετιζομένων με  τις  συμβάσεις  αμοιβαιότητας,  που οι  ενάγοντες ημεδαποί 
οργανισμοί έχουν συνάψει με τους ομοειδείς αλλοδαπούς, αφού κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στο πνεύμα 
της ολότητας των διατάξεων του Ν.2121/1993, δημιουργώντας νέες δυσχέρειες στη δικαστική κυρίως 
διεκδίκηση της προστασίας των εν λόγω δικαιωμάτων και της είσπραξης των προβλεπόμενων από το 
νόμο αυτό αμοιβών – μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η επίδικη ενιαία εύλογη αμοιβή – και 
αποδυναμώνοντας  έτσι  σε  σημαντικό  βαθμό  τον  επιδιωκόμενο  από την  προαναφερόμενη  διάταξη 
στόχο. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτό ότι το εισαγόμενο από τη διάταξη αυτή μαχητό τεκμήριο 
λειτουργεί όχι μόνο αποδεικτικά, αλλά και νομιμοποιητικά και επομένως, κατά την αληθή έννοια της εν  
λόγω  διάταξης,  αρκεί,  για  το  ορισμένο  και  παραδεκτό  της  σχετικής  αγωγής  των  οργανισμών 
συλλογικής  διαχείρισης,  η  αναφορά  στο  δικόγραφό  της  ότι  αυτοί  εκπροσωπούν  το  σύνολο  της 
ενδιαφερόμενης κατηγορίας δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων (ημεδαπών ή αλλοδαπών) και του 
έργου αυτών καθώς και, το πολύ, η δειγματοληπτική αναφορά τούτων, όπως πράγματι πράττουν με 
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το δικόγραφο της υπό κρίση αγωγής τους οι ενάγοντες οργανισμοί και δεν απαιτείται η εξαντλητική 
αναφορά του συνόλου των προεκτεθέντων στοιχείων, μη απαιτουμένης ούτε της διευκρίνησης της επί 
μέρους  σχέσης  που  συνδέει  τους  τελευταίους  με  τον  κάθε  αλλοδαπό  δικαιούχο,  για  τον  οποίο 
αξιώνουν την καταβολή της επίδικης εύλογης αμοιβής, αφού, σύμφωνα με τη διάταξη του εδ.β΄ του 
προαναφερόμενου άρθρου του Ν.2121/1993, οι ενάγοντες οργανισμοί νομιμοποιούνται και μπορούν 
πάντα να ενεργούν,  δικαστικώς ή εξωδίκως,  στο δικό  τους και  μόνο όνομα,  χωρίς να χρειάζεται,  
επομένως, να διευκρινίζουν κάθε φορά την ειδικότερη σχέση που τους συνδέει με τον καθένα από 
τους δικαιούχους (ημεδαπούς ή αλλοδαπούς). 

Υπέρ της ανωτέρω άποψης, που δέχεται ως ορθή και το παρόν δικαστήριο, συνηγορούν, άλλωστε και  
τα ακόλουθα: Α) Το γεγονός ότι η διαχείριση και η προστασία του επίδικου συγγενικού δικαιώματος, 
του αφορώντος στη διεκδίκηση και στην είσπραξη της προβλεπόμενης από τη διάταξη του άρθρου 49 
του  Ν.2121/1993  εύλογης  αμοιβής,  ανατίθεται  υποχρεωτικά  από  το  νόμο  αυτό  σε  οργανισμούς 
συλλογικής  διαχείρισης  και  δεν  μπορεί  να  ασκηθεί  ατομικά  από  τους  δικαιούχους  του  εν  λόγω 
δικαιώματος. Β) Το γεγονός ότι το ύψος της επίδικης εύλογης αμοιβής, αλλά βέβαια και η υποχρέωση 
καταβολής της από τους χρήστες,  σε  καμία περίπτωση δεν συναρτάται  προς τον αριθμό και  την 
ταυτότητα των μελών των εναγόντων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Γ) Το ότι στην αμέσως 
επόμενη παρ.3 του ίδιου ως άνω άρθρου 55, ο Ν.2121/1993 αρκείται,  για την πληρότητα και  το 
παραδεκτό του δικογράφου της σχετικής  αγωγής  των εν  λόγω οργανισμών,  στη δειγματοληπτική 
αναφορά των έργων, που έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους εκάστοτε εναγόμενους χρήστες 
και δεν απαιτεί την πλήρη και εξαντλητική απαρίθμηση των έργων αυτών και πολύ περισσότερο την 
ονομαστική αναφορά των παραγωγών των υλικών φορέων, στους οποίους αυτά έχουν εγγραφεί, όπως 
αβάσιμα διατείνεται ο εναγόμενος. Δ) Το ότι το εισαγόμενο, κατά τα παραπάνω, τεκμήριο είναι, όπως 
προελέχθη, μαχητό και ο εναγόμενος χρήστης, στα πλαίσια της νόμιμης άμυνάς του, μπορεί να το 
ανατρέψει,  αφού  από  τον  προαναφερόμενο  νόμο  προβλέπεται:  αα)  υποχρέωση  του  οργανισμού 
συλλογικής διαχείρισης να διαπραγματεύεται με τους χρήστες και να προβάλλει τις σχετικές με τις 
αμοιβές των μελών του αξιώσεις του, σε περίπτωση δε διαφωνίας τους να προσφεύγει στο Μονομελές  
Πρωτοδικείο,  για  τον,  κατά  τη  διαδικασία  των  ασφαλιστικών  μέτρων,  προσωρινό  καθορισμό  της 
επίδικης εύλογης αμοιβής ή στο καθ` ύλην αρμόδιο δικαστήριο, για τον, κατά την τακτική διαδικασία,  
οριστικό  καθορισμό  της  αμοιβής  αυτής  (άρθρο  49§1εδ.γ΄,  δ΄  και  ε΄  του  Ν.2121/1993),  με 
επακόλουθο  οι  χρήστες  να  έχουν  τη  δυνατότητα  και  την  απαιτούμενη  άνεση  χρόνου  να 
πληροφορηθούν οτιδήποτε σχετίζεται με τα μέλη ή τα έργα των μελών του οργανισμού ή με τους 
αντίστοιχους αλλοδαπούς οργανισμούς και τα μέλη τους, που αυτός αντιπροσωπεύει στην ημεδαπή ή 
ακόμα και  με  τις  σχετικές  συμβάσεις  αμοιβαιότητας και  εν  γένει  να διαπιστώνουν  αν το ως  άνω 
τεκμήριο ανταποκρίνεται ή μη στην αλήθεια, ββ) υποχρέωση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης 
και προστασίας συγγενικών δικαιωμάτων, σε περίπτωση που αμφισβητηθεί από δικαιούχο μέλος του 
ότι ορισμένο έργο, στη σύμβαση που καταρτίσθηκε με το χρήστη, ανήκε στην αρμοδιότητά του, να 
συντρέξει  με  κάθε  τρόπο  τον  αντισυμβαλλόμενό  του  χρήστη  (άρθρο  55§4  του  Ν.2121/1993), 
παρέχοντάς του, μεταξύ των άλλων, πληροφορίες ή οτιδήποτε άλλο, σχετικό με τα μέλη του και τα 
έργα αυτών, γγ) αν ο πιο πάνω οργανισμός δηλώσει ψευδώς ότι έχει την εξουσία να διαχειρίζεται  
ορισμένα έργα ή να αντιπροσωπεύει ορισμένους καλλιτέχνες ή παραγωγούς, εκτός από τις ποινικές 
ευθύνες,  οφείλει  να  αποζημιώσει  τον  αντισυμβαλλόμενό  του  χρήστη  (άρθρο  55§4εδ.β΄  του 
Ν.2121/1993). Και Ε) το γεγονός ότι η τακτική αγωγή του άρθρου 49§1εδ.ε΄ του ίδιου νόμου – όπως 
είναι και η υπό κρίση αγωγή – προσομοιάζει, ως προς τη νομιμοποίηση, με τις συλλογικές αγωγές 
(όπως  με  την  αγωγή  του  άρθρου  10§§1,  8  και  9  του  Ν.2251/1994  για  την  προστασία  των 
καταναλωτών και του άρθρου 10§1 του Ν.146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού» ή ακόμα και με 
εκείνη  του  άρθρου  669  του  Κ.Πολ.Δικ.),  τις  οποίες  νομιμοποιούνται  να  ασκήσουν,  όχι  πλέον 
μεμονωμένα άτομα, αλλά συλλογικοί φορείς, όπως διάφορα σωματεία ή άλλες ενώσεις προσώπων, 
που έχουν συσταθεί και αποβλέπουν στην προστασία συγκεκριμένων συλλογικών συμφερόντων, χωρίς 
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να είναι αναγκαία η αναφορά όλων των μελών του εκάστοτε ενάγοντος συλλογικού φορέα για το 
ορισμένο και  παραδεκτό της αγωγής τούτου (βλέπε σχετικά με  τα προεκτεθέντα:  την εισηγητική 
έκθεση του Ν.2121/1993 στο περί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων ένατο κεφάλαιό της, Διονυσία 
Καλλινίκου  ό.π.,  αριθ.  207,  σελ.  268  και  αριθ.  211,  σελ.  276,  Σ.  Ματθία  «Μελετήματα  Ιδιωτικού 
Δικαίου» έκδοση 1997, κεφ. 22 και 23, σελ. 239 και 251, Αθ. Πουλιάδη «Συλλογική Αγωγή και Δίκαιο 
Καταναλωτών», έκδοση 1990, σελ. 13επ., του ιδίου «Η Συλλογική Αγωγή των Ενώσεων Καταναλωτών 
στο Ελληνικό Δίκαιο» ΕλλΔνη 33, 485 – 490, Ε.Α. 6252/2004 ΔΕΕ 2005, 425, Μον.Πρ.Κοζ.281/2005 
Τ.Ν.Π. του Δ.Σ.Α., Μον.Πρ.Πειρ. 4454/2006 αδημ., Μον.Πρ.Αθ.413/2004 αδημ., Μον.Πρ.Αθ.418/2004 
αδημ.,  Μον.Πρ.Αθ.  3622/2004  αδημ.,  Μον.Πρ.Καρδ.  922/2002  αδημ.,  Μον.Πρ.Αθ.  9646/2001  ΔΕΕ 
2002, 275, αντίθετες οι: Μον.Πρ.Πειρ. 4970/2005 αδημ., Μον.Πρ.Πειρ. 4971/2005 Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ», 
Μον.Πρ.Τρικ.  1250/2002  Χρ.Ι.Δ.  2003,  175,  Μον.Πρ.Τρικ.  1253/2002  ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ  2003,  230,  οι 
οποίες, αντλώντας επιχειρήματα από τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 55§2εδ.α΄ του 
Ν.2121/1993, υποστηρίζουν ότι για το ορισμένο της αγωγής των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, 
με την οποία διώκεται η προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των δικαιούχων αυτών μελών τους 
και η είσπραξη της προβλεπόμενης από τον ως άνω νόμο εύλογης αμοιβής, απαιτείται η ονομαστική 
αναφορά στο δικόγραφο της εν λόγω αγωγής του συνόλου των μελών των εναγόντων οργανισμών, 
καθώς και του συνόλου του προστατευόμενου από αυτούς ρεπερτορίου τους). Ενόψει λοιπόν αυτών, 
πρέπει να απορριφθεί, ως μη νόμιμος, ο παραπάνω περί αοριστίας της υπό κρίση αγωγής ισχυρισμός 
του εναγομένου. Περαιτέρω, η κρινόμενη αγωγή είναι  και  νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις  των 
άρθρων 2, 3, 4, 5, 7, 10 και 12 της Διεθνούς Σύμβασης της Ρώμης (Ν.2054/1992), 46§3εδ.β΄ και 
§5εδ.β΄, 47, 49§§1, 2 και 3, 52, 55, 56§§1, 2, 3εδ.ε΄, στ΄, ζ΄ και 4, 58 και 67§4 του Ν.2121/1993,  
όπως  αυτός  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  340,  345  και  480  του  Α.Κ.,  1,  2§1περ.α΄,  3§1περ.α΄,  4, 
8§1εδ.α΄  και  β΄περ.α΄,  16§§1  και  2,  21§§1  και  2  και  35§1περ.α΄  και  στ΄  του  Κώδικα  Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Ν.2859/2000, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει), 69§1περ.ε΄, 74, 946§1 
και  176  του  Κ.Πολ.Δικ.  Το  αίτημα,  όμως,  της  υπό  κρίση  αγωγής  να  κατανεμηθεί  το  ποσό  της 
ζητούμενης  με  αυτή  ενιαίας  εύλογης  αμοιβής  μεταξύ  των  εναγόντων  οργανισμών,  πρέπει  να 
απορριφθεί  ως  μη  νόμιμο,  γιατί,  όπως  ευθέως  συνάγεται  από  τη  διάταξη  του  άρθρου  49§3  του 
Ν.2121/1993, οι εισπραττόμενες αμοιβές κατανέμονται κατ` αρχήν εξ ημισείας μεταξύ ερμηνευτών ή 
εκτελεστών καλλιτεχνών και  παραγωγών υλικών φορέων, η δε περαιτέρω κατανομή των αμοιβών 
αυτών μεταξύ των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και μεταξύ των παραγωγών γίνεται κατά τις 
μεταξύ  τους  συμφωνίες,  που  περιέχονται  στον  κανονισμό  λειτουργίας  του  κάθε  αντίστοιχου 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και κατά συνέπεια το δικαστήριο δεν έχει εξουσία κατανομής των 
ποσοστών που δικαιούται ειδικότερα καθένας από τους ενάγοντες οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης 
από την επίδικη  ενιαία  εύλογη αμοιβή,  αφού η  κατανομή αυτή αποτελεί,  κατά  την προεκτεθείσα 
διάταξη, αντικείμενο εσωτερικής συμφωνίας των οργανισμών αυτών (βλέπε Μον.Πρ.Τρικ.1253/2002 
ό.π.). Επίσης, ως μη νόμιμο, πρέπει να απορριφθεί και το αίτημα της υπό κρίση αγωγής για κήρυξη 
προσωρινά εκτελεστής της παρούσας απόφασης, αφού αυτή, κατά τα παρακάτω εκτιθέμενα, είναι 
διαπλαστική  και  οι  διαπλαστικές  και  οι  αναγνωριστικές  αποφάσεις  δεν  είναι  δεκτικές  προσωρινής 
εκτέλεσης (βλέπε Βασίλη Αντ. Βαθρακοκοίλη ό.π., τόμος Ε΄, υπό το άρθρο 907, αριθ. 6 και 19, σελ. 
153 και 157, Ιωάννη Σ. Μπρίνια «Αναγκαστική Εκτέλεσις», τόμος Α΄, υπό το άρθρο 907, παρ. 47, σελ.  
132 και 133). Εξ άλλου και αναφορικά με το περί τοκοδοσίας αίτημα της υπό κρίση αγωγής, πρέπει να 
παρατηρηθούν  τα  ακόλουθα:  Κατά  τα  άρθρα  340  και  345  του  Α.Κ.  ο  οφειλέτης  ληξιπρόθεσμης 
παροχής γίνεται  υπερήμερος,  αν  προηγήθηκε δικαστική ή εξώδικη όχληση του δανειστή,  όταν δε 
πρόκειται για χρηματική οφειλή, ο δανειστής, σε περίπτωση υπερημερίας του οφειλέτη, έχει δικαίωμα 
να απαιτήσει  τον τόκο υπερημερίας  που ορίζεται  από το νόμο ή με  δικαιοπραξία,  χωρίς  να είναι  
υποχρεωμένος να αποδείξει ζημία. Κατά το άρθρο, εξ άλλου, 346 του Α.Κ. ο οφειλέτης χρηματικής 
παροχής και αν δεν είναι υπερήμερος, οφείλει νόμιμους τόκους, αφότου του επιδόθηκε η αγωγή για το 
ληξιπρόθεσμο χρέος.  Περαιτέρω,  σύμφωνα με  τη  διάταξη  του άρθρου  49§1 του Ν.2121/1993  οι 
χρήστες υλικών φορέων ήχου οφείλουν στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, των οποίων η 
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ερμηνεία ή η εκτέλεση έχει εγγραφεί στους υλικούς αυτούς φορείς, καθώς και στους παραγωγούς 
τούτων  (υλικών  φορέων)  εύλογη  και  ενιαία  αμοιβή,  η  οποία  καταβάλλεται  υποχρεωτικά  σε 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης των σχετικών συγγενικών δικαιωμάτων, οι οργανισμοί δε αυτοί,  
όπως  είναι,  κατά  τα  αναφερόμενα  στην  κρινόμενη  αγωγή  και  οι  ενάγοντες,  υποχρεούνται  να 
διαπραγματεύονται  και  να  συμφωνούν  με  τους  χρήστες  τις  αμοιβές,  να  προβάλλουν  τις  σχετικές 
αξιώσεις για την καταβολή αυτών και να τις εισπράττουν από τους τελευταίους, ενώ σε περίπτωση 
διαφωνίας μεταξύ των χρηστών και των ως άνω οργανισμών για το εύλογο της αμοιβής, το ύψος 
αυτής και οι όροι της πληρωμής της καθορίζονται προσωρινά μεν από το Μονομελές Πρωτοδικείο,  
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, οριστικά δε και κατά την τακτική διαδικασία, από το 
καθ` ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο. Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 56§2εδ.β΄ 
και γ΄ του ίδιου παραπάνω νόμου, αν ο χρήστης ισχυρίζεται ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης  
αξιώνει  αμοιβή  προφανώς  δυσανάλογη  προς  αυτή  που  συνήθως  καταβάλλεται  σε  παρόμοιες 
περιπτώσεις οφείλει, πριν από οποιαδήποτε χρήση, να προκαταβάλει στον οργανισμό ή το ζητούμενο 
ποσό αμοιβής ή το ποσό που θα έχει ορίσει, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και ύστερα  
από  αίτηση  του  χρήστη,  ως  συνήθως  καταβαλλόμενο  σε  παρόμοιες  περιπτώσεις,  το  Μονομελές 
Πρωτοδικείο ή, εφ` όσον δεν αποδέχεται τον προσωρινό προσδιορισμό ή και  πριν από αυτόν, να 
καταφύγει με άσκηση τακτικής αγωγής στο καθ` ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο για τον 
οριστικό καθορισμό της επίμαχης αμοιβής. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτουν τα 
ακόλουθα: Α) Προϋπόθεση της υπερημερίας του οφειλέτη και της συνακόλουθης από την αιτία αυτή 
υποχρέωσής του προς καταβολή τόκων υπερημερίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 340 και 
345 του Α.Κ., είναι το ληξιπρόθεσμο, απαιτητό και εκκαθαρισμένο της χρηματικής οφειλής, ενώ τη 
συνδρομή της ίδιας προϋπόθεσης απαιτεί και η διάταξη του άρθρου 346 του Α.Κ. για την από αυτή 
προβλεπόμενη  υποχρέωση  του  οφειλέτη  χρηματικής  παροχής  προς  καταβολή  δικονομικών  ή 
δικαστικών  τόκων  (βλέπε  Απ.  Γεωργιάδη  –  Μιχ.  Σταθόπουλου  «Αστικός  Κώδιξ  –  Κατ`  Άρθρο 
Ερμηνεία», έκδοση 1980, τόμος ΙΙ, υπό το άρθρο 340, αριθ. 7, σελ. 235, υπό το άρθρο 346, αριθ. 6,  
σελ. 246, Βασίλη Αντ. Βαθρακοκοίλη «ΕΡΝΟΜΑΚ – Ερμηνεία – Νομολογία Αστικού Κώδικα», έκδοση 
2003, τόμος Β΄, υπό το άρθρο 340, αριθ. 3, σελ. 216 και αριθ. 24, σελ. 223, υπό το άρθρο 346, αριθ.  
1, 4, 13 και 14, σελ. 241, 242 και 245 αντίστοιχα, Α.Π.387/2002 ΕλλΔνη 44, 479). Β) Ειδικότερα, επί  
της διαπλαστικής  αγωγής  για  τον οριστικό  καθορισμό της  οφειλόμενης  από τους χρήστες υλικών 
φορέων  ήχου  εύλογης  αμοιβής  στους  προαναφερόμενους  δικαιούχους  του  σχετικού  συγγενικού 
δικαιώματος,  πριν να προσδιορισθεί  με την αντίστοιχη διαπλαστική δικαστική απόφαση η οριστική 
αυτή αμοιβή, ο οφειλέτης – χρήστης των ως άνω υλικών φορέων – που διαφωνεί με το προτεινόμενο 
από  τους  οργανισμούς  συλλογικής  διαχείρισης,  μέσω  του  συνταχθέντος  από  αυτούς  σχετικού 
αμοιβολογίου, ποσό της εν λόγω αμοιβής, δεν γνωρίζει το ακριβές ύψος στο οποίο θα καθορισθεί, 
κατά τρόπο οριστικό, αυτή από το δικαστήριο, αφού πριν από τον οριστικό δικαστικό προσδιορισμό 
του το ύψος της είναι αόριστο, αβέβαιο και ανεκκαθάριστο. Συνεπώς, το χρέος της εύλογης αμοιβής, 
το οριστικό μέγεθος της οποίας προσδιορίζει, κατά τα προαναφερθέντα, το καθ` ύλην και κατά τόπον 
αρμόδιο δικαστήριο, δικάζοντας κατά την τακτική διαδικασία, καθίσταται ορισμένο και απαιτητό από 
την τελεσιδικία της διαπλαστικής απόφασης που το προσδιορίζει και από την επίδοση της τελεσίδικης 
αυτής απόφασης και όχι από προγενέστερο χρονικό σημείο και έτσι μόνο έκτοτε ο χρήστης των ως 
άνω υλικών φορέων οφείλει τόκους υπερημερίας ή ανάλογα δικονομικούς τόκους επί του ποσού της 
προσδιορισθείσας οριστικά εύλογης αμοιβής των δικαιούχων του σχετικού συγγενικού δικαιώματος, 
έστω  και  αν  με  την  αγωγή  περί  του  οριστικού  καθορισμού  της  εν  λόγω  αμοιβής  ενώνεται  και  
καταψηφιστική αγωγή, με την οποία ζητείται και η καταβολή αυτής, αλλά και η καταδίκη του χρήστη 
στην καταβολή τόκων επί του ποσού της από την επίδοση της αγωγής αυτής ή από προγενέστερο 
χρονικό σημείο (βλέπε: Α.Π.387/2002 ό.π., Εφ.Δωδ.10/2004 Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ», Ε.Α.2749/2001 ΕλλΔνη 
42,  1407,  οι  οποίες  αποφάνθηκαν  επί  του παρεμφερούς θέματος  της έναρξης της τοκογονίας  επί 
αγωγών  για  την  αναπροσαρμογή  του  μισθώματος  επαγγελματικής  μίσθωσης,  για  το  ότι  δε  η 
καθορίζουσα το οριστικό ύψος της ως άνω εύλογης αμοιβής απόφαση έχει διαπλαστικό χαρακτήρα και 
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εκδίδεται  κατά την τακτική διαδικασία βλέπε και  Ε.Α.3058/2005 Δ.Ε.Ε.  2005, 1179, Μον.Πρ.Ρόδου 
1127/2003 Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ», οι οποίες αποφαίνονται εμμέσως για το θέμα αυτό, καθώς και Μιχαήλ – 
Θεόδωρου Μαρίνου ό.π., αριθ. 742, σελ. 375, Διονυσίας Καλλινίκου ό.π., αριθ. 213, σελ. 279, αντίθετη 
η  Μον.Πρ.Τρικ.687/2003  ΕλλΔνη  45,  604,  η  οποία  έκρινε  ότι  η  μεν  απόφαση  του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου, με την οποία καθορίζεται προσωρινά η εύλογη αμοιβή, λαμβάνει προσωρινό ρυθμιστικό 
μέτρο της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκδικαζόμενο, κατά παραπομπή του νόμου, κατά τη διαδικασία για 
τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, η δε απόφαση του αρμόδιου για τον οριστικό καθορισμό της εύλογης 
αμοιβής δικαστηρίου πρέπει,  λαμβάνουσα και  αυτή, κατά τρόπο όμως οριστικό,  επίσης ρυθμιστικό 
μέτρο της εκούσιας δικαιοδοσίας, να εκδίδεται κατά την προσήκουσα διαδικασία της τελευταίας). Και 
ναι μεν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 56§2 του Ν.2121/1993, ο χρήστης πρέπει να πράξει όσα 
η διάταξη αυτή, κατά τα προαναφερθέντα, επιτάσσει «πριν από οποιαδήποτε χρήση», πλην, όμως, 
πέρα από το γεγονός ότι η καθοδηγητικού περιεχομένου διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή σε κάθε 
περίπτωση,  αλλά  μόνο  στις  περιπτώσεις  που  ο  οργανισμός  συλλογικής  διαχείρισης  προβαίνει  σε 
αδικαιολόγητες  και  δυσμενείς  διακρίσεις  σε  βάρος  ενός  συγκεκριμένου  χρήστη  (βλέπε  Μιχαήλ  – 
Θεόδωρου Μαρίνου ό.π., αριθ. 741, σελ. 375), η έννοια της εν λόγω διάταξης είναι ότι οποιαδήποτε 
χρήση,  πριν  καταρτισθεί  η  σχετική  σύμβαση  ή  έστω  πληρωθεί  η  αμοιβή,  είναι  παράνομη, 
συνεπαγόμενη ποινικές ή άλλες αστικές συνέπειες και δεν έχει αυτή την έννοια ότι η – οπωσδήποτε 
παράνομη – πρόωρη χρήση εμποδίζει  το χρήστη να ασκήσει  το δικαίωμά του να προσφύγει  στο 
αρμόδιο  δικαστήριο  για  τον  προσωρινό  ή  οριστικό  προσδιορισμό  της  ανάλογης  αμοιβής  (βλέπε 
Μον.Πρ.Τρικ. 687/2003 ό.π., Μον.Πρ.Ρόδου 1127/2003 ό.π., αντίθετες οι: Μον.Πρ.Τρικ. 578/2002 Δ. 
33, 1140 – 1145, Μ.Πρ.Χίου 118/1998 Δ.Ε.Ε. 6, 593), γεγονός που με τη σειρά του δεν μπορεί να 
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το χρέος του χρήστη για καταβολή της οφειλόμενης από αυτόν εύλογης 
αμοιβής καθίσταται ορισμένο, βέβαιο και εκκαθαρισμένο από χρονικό σημείο προγενέστερο της προς 
αυτόν επίδοσης της τελεσίδικης απόφασης για τον οριστικό καθορισμό της αμοιβής αυτής και  ότι  
επομένως ο τελευταίος οφείλει τόκους υπερημερίας ή δικονομικούς τόκους από το προγενέστερο αυτό 
χρονικό σημείο. Εξ άλλου και όσον αφορά τον, αναλογούντα στην οφειλόμενη εύλογη αμοιβή, Φ.Π.Α.,  
το  συνδεόμενο  με  αυτόν  μέρος  της  επίδικης  χρηματικής  αξίωσης  καθίσταται  ληξιπρόθεσμο  και 
απαιτητό, στο βαθμό που η πληρωμή της αμοιβής αυτής γίνεται,  στις  περιπτώσεις διαφωνίας του 
χρήστη και οριστικού καθορισμού της από το δικαστήριο, μετά από επιταγή της σχετικής δικαστικής 
απόφασης,  όπως  συμβαίνει  και  στην  προκειμένη  περίπτωση,  από  την  είσπραξη  εκ  μέρους  των 
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης του ποσού της επιδικαζόμενης σ` αυτούς εύλογης αμοιβής, οπότε 
και γεννάται η σχετική φορολογική υποχρέωσή τους και εκδίδουν αυτοί το απαιτούμενο από το νόμο 
τιμολόγιο ή απόδειξη και επομένως μόνο έκτοτε οφείλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
340 και 345 του Α.Κ., από το χρήστη νόμιμοι τόκοι υπερημερίας επί του ποσού του αναλογούντος 
στην  επιδικασθείσα  εύλογη αμοιβή  Φ.Π.Α.  και  όχι  πριν  από  την  επέλευση  του ως  άνω χρονικού 
σημείου, ήτοι της ημέρας είσπραξης της αμοιβής αυτής (βλέπε Α.Π.80/1999 ό.π., Ε.Α.8884/2003 ό.π., 
Ε.Α.9411/2000 αδημ.). Ενόψει λοιπόν αυτών, το περί τοκοδοσίας αίτημα της κρινόμενης αγωγής, όπως 
τούτο  κατά  τα  ανωτέρω  προβάλλεται  με  το  δικόγραφό  της,  πρέπει,  λόγω  του  ότι  το  έλασσον 
περιλαμβάνεται στο μείζον, να γίνει δεκτό, ως νόμιμο, κατά μεν το μέρος του που αφορά στο ποσό 
της αιτούμενης από τους ενάγοντες εύλογης αμοιβής, μόνο για το μετά την επίδοση στον εναγόμενο 
της τελεσίδικης επί της κρινόμενης αγωγής απόφασης χρονικό διάστημα, κατά δε το μέρος του που 
αφορά στον αναλογούντα στο ως άνω ποσό Φ.Π.Α., μόνο για το μετά την είσπραξη του ποσού αυτού 
από  τους  ενάγοντες  χρονικό  διάστημα.  Κατ`  ακολουθίαν,  συνεπώς,  όλων  όσων  εκτέθηκαν  και 
δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της έχει καταβληθεί και το νόμιμο τέλος δικαστικού 
ενσήμου με τα ανάλογα υπέρ τρίτων ποσοστά (βλέπε τα προσκομιζόμενα με αριθμούς 134379Α και 
104231Α/15–11–2006  αγωγόσημα),  πρέπει  η  υπό  κρίση  αγωγή,  κατά  το  μέρος  της  που  κρίθηκε 
νόμιμο, να ερευνηθεί περαιτέρω και από την ουσιαστική της άποψη.

Από τις ένορκες, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του δικαστηρίου, καταθέσεις των 
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προταθέντων από τους διαδίκους μαρτύρων τους και από τα έγγραφα που αυτοί προσκομίζουν και  
επικαλούνται νόμιμα και παραδεκτά, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι ενάγοντες 
είναι αστικοί μη κερδοσκοπικοί αντιπροσωπευτικοί οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και προστασίας 
συγγενικών  δικαιωμάτων,  στους  οποίους  έχει  ανατεθεί  από  τα  μέλη  τους,  που  είναι  μουσικοί,  
τραγουδιστές  και  παραγωγοί  υλικών  φορέων ήχου αντίστοιχα,  η  διαχείριση  και  η  προστασία  των 
περιουσιακών  συγγενικών  δικαιωμάτων  τους  για  το  σύνολο  του  ρεπερτορίου  τους.  Οι  ανωτέρω 
οργανισμοί έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 54 έως 58 του Ν.2121/1993, όπως 
αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, η λειτουργία δε των οργανισμών αυτών εγκρίθηκε με 
τις νόμιμα δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1164/30–12–1997) και φέρουσες 
αντίστοιχα, για τον καθένα από τους περί ου ο λόγος οργανισμούς, τους αριθμούς 11083, 11089 και 
11084/5–12–1997 αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού, ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 
4 και 5 του άρθρου 54 του ίδιου ως άνω νόμου, ελέγχει τη σύμφωνη με τις προσταγές του νόμου 
αυτού  και  του  εσωτερικού  κανονισμού  των  παραπάνω  οργανισμών  αντιπροσωπευτικότητα  και 
λειτουργία τους. Επιπρόσθετα, η αντιπροσωπευτικότητα των εναγόντων οργανισμών έχει κριθεί και  
πιστοποιηθεί και από τον έχοντα την αρμοδιότητα αυτή Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (βλέπε το 
άρθρο 69§§1 και 3 του Ν.2121/1993). Από τα προεκτεθέντα τεκμαίρεται ότι οι ενάγοντες οργανισμοί, 
παρά τα αντίθετα υποστηριζόμενα από τον εναγόμενο, νομιμοποιούνται, ενεργούντες στο δικό τους 
όνομα (βλέπε το άρθρο 55§2 του ως άνω νόμου), να αξιώνουν, με κατάρτιση σχετικών συμβάσεων ή, 
σε περίπτωση διαφωνίας, δικαστικά, την προβλεπόμενη από το άρθρο 49§1 του ίδιου νόμου εύλογη 
αμοιβή από τους,  χωρίς την προηγούμενη καταβολή της αμοιβής αυτής,  χρήστες υλικών φορέων 
ήχου, στους οποίους είναι εγγεγραμμένη η από τα μέλη των δύο πρώτων των εναγόντων οργανισμών 
εκτέλεση ή και  ερμηνεία μουσικών έργων και  οι  οποίοι  υλικοί  φορείς παρήχθησαν και  τέθηκαν σε 
κυκλοφορία  από  παραγωγούς,  μέλη  της  τρίτης  των  οργανισμών  αυτών  (βλέπε: 
Μον.Πρ.Πειρ.10831/2006  αδημ.,  Μον.Πρ.Αθ.3622/2004  αδημ.,  Μον.Πρ.Αθ.4725/2004  αδημ.). 
Περαιτέρω,  οι  ενάγοντες,  ως  μόνοι  αντιπροσωπευτικοί  στην  ελληνική  επικράτεια  οργανισμοί 
συλλογικής  διαχείρισης  και  προστασίας  των  συγγενικών  δικαιωμάτων  των  παραπάνω  τριών 
κατηγοριών  δικαιούχων  τούτων,  έχουν  συνάψει  με  αντίστοιχους  προς  αυτούς  αλλοδαπούς 
οργανισμούς, μερικοί μάλιστα των οποίων κατονομάζονται ενδεικτικά στο δικόγραφο της κρινόμενης 
αγωγής, συμβάσεις αμοιβαιότητας,  με τις  οποίες νομιμοποιούνται  να προβούν σε διαπραγμάτευση, 
είσπραξη, διεκδίκηση και διανομή της εύλογης αμοιβής που δικαιούνται και, οι αντίστοιχοι προς τους 
ημεδαπούς, αλλοδαποί δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων, ήτοι οι αλλοδαποί εκτελεστές – μουσικοί, 
ερμηνευτές – τραγουδιστές και  παραγωγοί  υλικών φορέων ήχου, για τη χρήση του καλλιτεχνικού 
ρεπερτορίου τους στην ημεδαπή. Πέρα, όμως, από τις ως άνω συμβάσεις αμοιβαιότητας, οι ενάγοντες 
νομιμοποιούνται  να  προβαίνουν  στις  προαναφερόμενες  ενέργειες  και  πράξεις  για  λογαριασμό  και 
αλλοδαπών δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων και με βάση τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της 
Ρώμης  «περί  της  προστασίας  των  ερμηνευτών  ή  εκτελεστών  καλλιτεχνών,  των  παραγωγών 
φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεόρασης», η οποία κυρώθηκε με το Ν.2054/1992, 
αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού μας δικαίου και η οποία α)εξομοιώνει τους 
αλλοδαπούς με τους ημεδαπούς δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων, παραχωρώντας στους πρώτους 
την «εθνική μεταχείριση», ήτοι τη μεταχείριση που το ημεδαπό δίκαιο επιφυλάσσει στους ημεδαπούς 
δικαιούχους των δικαιωμάτων αυτών (βλέπε τα άρθρα: 2, 4 και 5§1 του Ν.2054/1992) και β)παρέχει  
την  «εθνική  μεταχείριση»  ακόμα  και  σε  αλλοδαπούς  ερμηνευτές  ή  εκτελεστές  καλλιτέχνες  ή 
παραγωγούς  φωνογραφημάτων,  μη  προερχόμενους  από  συμβαλλόμενο  με  την  προαναφερόμενη 
διεθνή σύμβαση κράτος, όπως είναι η Ελλάδα, εφ` όσον η πρώτη έκδοση ενός φωνογραφήματος, 
έλαβε μεν χώρα στο μη συμβαλλόμενο αυτό κράτος, πλην όμως τούτο, εντός το αργότερο τριάντα 
ημερών από την αρχική έκδοση και δημοσίευσή του, παρουσιάσθηκε στο κοινό και δημοσιεύθηκε και 
στην Ελλάδα, ως συμβαλλόμενη, όπως προαναφέρθηκε, με την ως άνω διεθνή σύμβαση χώρα (βλέπε 
το άρθρο 5§2 του Ν.2054/1992), γεγονός που έχει ως συνέπεια όλα σχεδόν τα αλλοδαπής προέλευσης 
μουσικά έργα να καλύπτονται από την προστασία που παρέχει η Διεθνής Σύμβαση της Ρώμης και 
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συνακόλουθα και το Ελληνικό Δίκαιο, ακόμα και αν τα έργα αυτά προέρχονται από μη συμβαλλόμενο 
κράτος, όπως, μεταξύ άλλων, είναι και οι Η.Π.Α., αφού λόγω της ραγδαίας εξέλιξης και τελειότητας 
των  σύγχρονων  μέσων  επικοινωνίας,  τα  μουσικά  έργα  και  ιδίως  εκείνα  που προέρχονται  από  τις 
μουσικά ανεπτυγμένες χώρες, επιτυγχάνουν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας,  την ταχεία και 
οπωσδήποτε την πριν από την πάροδο της τριακονταήμερης προθεσμίας δημοσίευση και παρουσίασή 
τους, ιδιαίτερα στις χώρες της αναπτυγμένης μουσικά Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης ασφαλώς και 
της Ελλάδας. Πρέπει, συναφώς, να απορριφθεί, ως νόμω αβάσιμος, ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι 
δεν υποχρεούται σε καταβολή της επίδικης εύλογης αμοιβής, γιατί, όπως υποστηρίζει, στην επιχείρησή 
του  έκανε,  κατά  το  έτος  2005,  αλλά  και  εξακολουθεί  να  κάνει  χρήση,  σχεδόν  αποκλειστικά, 
αμερικανικού μουσικού ρεπερτορίου, τα σχετιζόμενα, όμως, με το οποίο συγγενικά δικαιώματα δεν 
μπορούν να τύχουν της οποιαδήποτε προστασίας στην Ελλάδα, αφού σύμφωνα με τον, απορρέοντα 
από  την  καθιερούμενη  από  τη  διάταξη  του  άρθρου  67§4εδ.β΄  του  Ν.2121/1993  αρχή  της 
αμοιβαιότητας, περιορισμό, τον επιτρεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 15§2 του Ν.2054/1992, 
συγγενικά δικαιώματα, συνδεόμενα με μουσικά έργα προερχόμενα από την αλλοδαπή, προστατεύονται 
στην Ελλάδα και τυγχάνουν της μεταχείρισης και προστασίας που επιφυλάσσει το Ελληνικό Δίκαιο και 
για τα ημεδαπά μουσικά έργα και τα απορρέοντα από αυτά συγγενικά δικαιώματα, μόνο εφ` όσον το 
δίκαιο της χώρας, από την οποία προέρχονται τα αλλοδαπά μουσικά έργα, παρέχει ανάλογη προς το 
Ελληνικό Δίκαιο προστασία και  προς τα ελληνικής προέλευσης μουσικά έργα, την οποία,  ωστόσο, 
προστασία δεν  απολαμβάνουν τα τελευταία στις  Η.Π.Α.,  στο βαθμό που το εσωτερικό  δίκαιο της 
χώρας αυτής δεν παρέχει καμία προστασία σε συγγενικά δικαιώματα, συνδεόμενα είτε με αμερικανικά 
είτε με αλλοδαπά, ως προς τη χώρα αυτή, μουσικά έργα. Είναι δε απορριπτέος, ως νόμω αβάσιμος, ο 
ως άνω ισχυρισμός του εναγομένου, καθ` όσον, όπως συνάγεται από την επικαλούμενη από αυτόν 
διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν.2121/1993 σε συνδυασμό με εκείνη της παρ. 2 του ίδιου 
άρθρου, στις περιπτώσεις, που η Ελλάδα δεν συνδέεται με κάποια χώρα με σχετική διεθνή σύμβαση, 
όπως  συμβαίνει  με  τις  Η.Π.Α.,  οι  οποίες  δεν  έχουν  κυρώσει  τη  διεθνή  σύμβαση  της  Ρώμης,  το 
εσωτερικό δίκαιο της χώρας προέλευσης, δηλαδή της μη συμβαλλόμενης με την Ελλάδα με τη διεθνή 
αυτή σύμβαση χώρας, θα τύχει, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, εφαρμογής και στην Ελλάδα, 
μόνο  εφ`  όσον  αυτό  παρέχει  σε  συγγενικά  δικαιώματα,  συνδεόμενα  με  ελληνικά  μουσικά  έργα, 
προστασία ανάλογη με αυτή που παρέχει στα τελευταία το σχετικό Ελληνικό Δίκαιο και δεν θα τύχει  
εφαρμογής  στις  περιπτώσεις  που  αυτό (το  δίκαιο  της  χώρας  προέλευσης)  δεν  παρέχει,  εν  γένει, 
προστασία  σε  συγγενικά  δικαιώματα  (όπως  συμβαίνει  με  το  Δίκαιο  των  Η.Π.Α.)  ή  δεν  παρέχει 
προστασία ανάλογη με εκείνη του Ελληνικού Δικαίου, περιπτώσεις στις οποίες, όπως προκύπτει και από 
τη  διάταξη  του  εδ.α΄  της  παρ.  4  του  άρθρου  67  του  Ν.2121/1993,  καθώς  και  από  τις 
προαναφερθείσες  διατάξεις  των άρθρων 4 και  5§2  του Ν.2054/1992,  θα έχει  εφαρμογή,  και  στα 
συγγενικά δικαιώματα, τα συνδεόμενα με μουσικά έργα προερχόμενα από τη μη συμβαλλόμενη με την 
ανωτέρω διεθνή σύμβαση χώρα, όπως είναι και εκείνα που σχετίζονται και συνδέονται με μουσικά 
έργα προέλευσης Η.Π.Α., αποκλειστικά και μόνο το σχετικό Ελληνικό Δίκαιο, ήτοι οι Ν.2121/1993 και 
2054/1992  και,  επομένως,  και  με  τη  συνδρομή  βέβαια  της  προεκτεθείσας  προϋπόθεσης  της 
τριακονταήμερης προθεσμίας, θα τύχουν της «εθνικής μεταχείρισης» και προστασίας και τα συγγενικά 
δικαιώματα,  τα  συνδεόμενα  με  μουσικά  έργα  προερχόμενα  από  τη  μη  συμβαλλόμενη  χώρα  και 
συνεπώς και από τις Η.Π.Α., άποψη που, άλλωστε, ενισχύεται και από τη διάταξη του εδ.β΄ της παρ. 3 
του άρθρου 67 του Ν.2121/1993, κατά την οποία «η ένδικη προστασία διέπεται από το δίκαιο της 
χώρας, όπου ζητείται η προστασία». Οι ενάγοντες,  λοιπόν, οργανισμοί,  νομιμοποιούμενοι,  κατά τα 
προεκτεθέντα  και  για  τους  αλλοδαπούς  και  δη  και  για  τους  αμερικανούς  δικαιούχους  συγγενικών 
δικαιωμάτων  και  στα  πλαίσια  των  παρεχομένων  σ`  αυτούς  από  τον  προαναφερόμενο  νόμο 
αρμοδιοτήτων, ήτοι της κατάρτισης σχετικών συμβάσεων με τους χρήστες των υλικών φορέων ήχου, 
των χρησιμοποιούμενων από αυτούς για δημόσια εκτέλεση των εγγεγραμμένων σε τούτους μουσικών 
έργων, της εξασφάλισης και της είσπραξης, για λογαριασμό των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, 
της κατά τις διατάξεις των άρθρων 49§1 του Ν.2121/1993 και 12§1 της παραπάνω Διεθνούς Σύμβασης 
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της Ρώμης ενιαίας εύλογης αμοιβής, για την εντός της ελληνικής επικράτειας χρήση οποιουδήποτε 
υλικού φορέα, που έχει νόμιμα παραχθεί και φέρει εγγεγραμμένες τις εκτελέσεις ή ερμηνείες μουσικών 
ή τραγουδιστών – ερμηνευτών και της κατανομής των εισπραττόμενων ποσών μεταξύ των δικαιούχων 
τους (βλέπε και το άρθρο 55§1 του Ν.2121/1993), συμφώνησαν και συνέταξαν από κοινού το σχετικό 
αμοιβολόγιο,  το  οποίο,  όπως  απαιτεί  η  διάταξη  του  άρθρου  56§3εδ.ε΄  του  Ν.2121/1993, 
γνωστοποίησαν προς το κοινό με τη δημοσίευσή του σε τρεις εφημερίδες, από τις οποίες η μία είναι  
οικονομική και συγκεκριμένα στις εφημερίδες «..........» και «..........» στα φύλλα τους της 2–5–2003, 
καθώς  και  στην  εφημερίδα  «..........»  στο  φύλλο  της  της  6–5–2003.  Όπως  προκύπτει  από  το 
αμοιβολόγιο αυτό, το οποίο οι ενάγοντες οργανισμοί κοινοποίησαν νομότυπα στον εναγόμενο στις 2–
11–2004  (βλέπε  την  προσκομιζόμενη  και  επικαλούμενη  από  τους  πρώτους  έκθεση  επίδοσης  της 
δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου της Αθήνας Χαρίκλειας Τραπατσέλη που φέρει τον αριθμό 
6426Β΄), οι οργανισμοί αυτοί συλλογικής διαχείρισης, αναφορικά με τη χρήση μουσικού ρεπερτορίου 
με δημόσια εκτέλεση τούτου σε χώρους προσέλευσης του κοινού και, ειδικότερα, σε επιχειρήσεις, που 
λειτουργούν καθ` όλη τη διάρκεια του έτους και στις οποίες η χρήση μουσικής είναι απαραίτητη για 
την κατά τον προορισμό τους λειτουργία τους (όπως είναι ντίσκο, κλαμπ, μπαρ, καφέ – μπαρ κ.λ.π.),  
καθόρισαν,  λαμβάνοντας  κυρίως  υπ`  όψιν  το βαθμό της συμβολής  και  εισφοράς  της χρήσης  και 
εκμετάλλευσης του ελληνικού ή αλλοδαπού μουσικού ρεπερτορίου και συνακόλουθα των δικαιούχων 
των σχετικών συγγενικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών στην προσέλκυση της πελατείας και επομένως 
στην αύξηση των εσόδων των ως άνω επιχειρήσεων, την ενιαία εύλογη αμοιβή των δικαιούχων αυτής 
καλλιτεχνών και παραγωγών υλικών φορέων ήχου σε εφ` άπαξ ποσό κατ` έτος, ανερχόμενο, κατ` 
αρχήν, στο 10% των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων τους και, σε κάθε περίπτωση και για καταστήματα 
με επιφάνεια μέχρι 100τ.μ., στο ελάχιστο ποσό των 3000 ευρώ, συν το αναλογούν στο εκάστοτε ποσό 
της εύλογης αυτής αμοιβής ποσοστό του Φ.Π.Α. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος διατηρεί 
και εκμεταλλεύεται στην οδό .........., στον .......... του νομού .........., κατάστημα με επιφάνεια 87 τ.μ. 
και με το διακριτικό τίτλο «.......», το οποίο φέρει μεν, κατά την άδεια λειτουργίας του (βλέπε την 
άδεια αυτή, προσκομιζόμενη και  επικαλούμενη από τον τελευταίο και  φέρουσα, εκδοθείσα από το 
Δήμο  Κορυδαλλού  στις  14–10–1999,  τον  αριθμό  22332)  το  χαρακτήρα  καφετέριας,  πλην,  όμως, 
τούτο,  λειτουργώντας καθημερινά και  καθ` όλη τη διάρκεια του έτους από τις  08.00π.μ. έως τις 
02.00μ.μ., μετατρέπεται, σε καθημερινή βάση, μετά τις 18.00μ.μ. και μέχρι τη λήξη την ημερήσιας 
λειτουργίας του, σε καφέ – μπαρ με τη χρήση, εκ μέρους του εναγομένου στο χώρο του, μουσικής 
αλλοδαπής  προέλευσης,  μεταδιδόμενης  σε  ιδιαίτερα  υψηλή  ένταση  και  με  την  παροχή,  προς  το 
νεανικό κοινό του, οινοπνευματωδών, κατά κύριο λόγο, ποτών σε τιμές πανομοιότυπες με εκείνες των 
καφέ – μπαρς (επτά έως οκτώ ευρώ ανά ποτό).  Ο εναγόμενος,  λοιπόν και  κατά τη διάρκεια του 
επίδικου έτους 2005 μετέδιδε, όπως προέκυψε, στο χώρο του καταστήματός του, σε καθημερινή βάση 
και καθ` όλη σχεδόν τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας του και ιδίως κατά τις νυκτερινές, κατά τα 
προεκτεθέντα,  ώρες,  μουσικά  έργα  του αλλοδαπού μουσικού ρεπερτορίου  και,  κατά  το πλείστον, 
μουσικά έργα αμερικανικής προέλευσης, όπως αυτά ενδεικτικά αναφέρονται στην κρινόμενη αγωγή και 
στα οποία συμμετέχουν οι επίσης ενδεικτικά αναφερόμενοι στην τελευταία και αντιπροσωπευόμενοι 
από τους ενάγοντες οργανισμούς αλλοδαποί δικαιούχοι των σχετικών συγγενικών δικαιωμάτων, αλλά 
και άλλοι αλλοδαποί καλλιτέχνες, χρησιμοποιώντας αυτός (ο εναγόμενος), για τη δημόσια μετάδοση 
και εκτέλεση των εν λόγω αλλοδαπών μουσικών έργων, ηλεκτρονικό ραδιοφωνικό δέκτη, εξοπλισμένο 
με ανάλογο στερεοφωνικό ενισχυτή και συνδεδεμένο με τα κατάλληλα για το χώρο του καταστήματός 
του στερεοφωνικά ηχεία. Η χρήση και η εκμετάλλευση του ως άνω μουσικού ρεπερτορίου από τον 
εναγόμενο υπήρξε απολύτως απαραίτητη για την ομαλή και προσοδοφόρα λειτουργία και εν πολλοίς 
και  για  τη  βιωσιμότητα  της  επιχείρησής  του,  αφού  αυτή,  όπως  προαναφέρθηκε,  λειτουργεί 
καθημερινά, μετά τις 18.00μ.μ. και μέχρι τη λήξη της ημερήσιας λειτουργίας της, ως καφέ – μπαρ, 
είδος επιχείρησης, δηλαδή, για το οποίο η χρήση μουσικής και δη αλλοδαπής προέλευσης, συνιστά τον 
κορυφαίο παράγοντα προσέλκυσης και διατήρησης της, κατά το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της, 
νεανικής πελατείας αυτής. Οι ενάγοντες οργανισμοί, επικαλούμενοι ακριβώς το απολύτως απαραίτητο, 
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για τη λειτουργία της επιχείρησης του εναγομένου, του χαρακτήρα της χρήσης στο χώρο της του πιο 
πάνω  αλλοδαπού  μουσικού  ρεπερτορίου,  κάλεσαν,  με  την  από  29–10–2004  εξώδικη  δήλωση  – 
πρόσκλησή τους, που επέδωσαν σ` αυτόν στις 2–11–2004, συγκοινοποιώντας στον ίδιο και το, κατά 
τα  προεκτεθέντα,  συνταχθέν  από  αυτούς  κοινό  αμοιβολόγιο  τους  (βλέπε  την  παραπάνω  έκθεση 
επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Χαρίκλειας Τραπατσέλη), τον εναγόμενο σε διαπραγματεύσεις 
για τον καθορισμό του ύψους και των όρων καταβολής της οφειλόμενης προς τα μέλη τους, για το 
έτος 2005, εύλογης αμοιβής, ζητώντας παράλληλα από τον τελευταίο να τους καταβάλει, για το σκοπό 
αυτό, το 10% των ακαθάριστων εσόδων, που πραγματοποίησε η επιχείρησή του κατά το εν λόγω 
έτος. Όμως, ο εναγόμενος δεν συναίνεσε και δεν προσήλθε στην οιαδήποτε διαπραγμάτευση με τους 
ενάγοντες για την κατάρτιση της σχετικής μεταξύ τους σύμβασης, αρνούμενος, επιπρόσθετα, να τους 
καταβάλει το ζητούμενο από αυτούς ποσό και έτσι οι τελευταίοι υποχρεώθηκαν με σχετική αίτησή 
τους, απευθυνόμενη προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, να ζητήσουν να καθορισθεί προσωρινά 
από το δικαστήριο αυτό το ποσό της επίδικης εύλογης αμοιβής, εκτιμώντας το ύψος των ακαθάριστων 
εσόδων, που πραγματοποίησε η ως άνω επιχείρηση κατά το έτος 2005, στο ποσό των 100000 ευρώ 
και επομένως το ύψος της επίδικης αμοιβής, μαζί με το ποσοστό (19%) του αναλογούντος Φ.Π.Α., στο 
ποσό των 11900 ευρώ και, σε κάθε περίπτωση, σε ποσό όχι μικρότερο των 3000 ευρώ, ύψος στο 
οποίο  οι  ενάγοντες,  όπως  προαναφέρθηκε,  είχαν  καθορίσει,  με  το  συνταχθέν  από  αυτούς  κοινό 
αμοιβολόγιο,  το  ελάχιστο  ποσό  της  οφειλόμενης  στα  μέλη  τους  ενιαίας  εύλογης  αμοιβής,  για 
καταστήματα  επιφάνειας  ανάλογης  με  εκείνη  του καταστήματος  του  εναγομένου.  Σχετικά  με  την 
αίτηση των εναγόντων οργανισμών εκδόθηκε, ερήμην του εναγομένου και κατά τη διαδικασία για τη 
λήψη ασφαλιστικών μέτρων, η με αριθμό 4398/2006 απόφαση του προαναφερόμενου δικαστηρίου, η 
οποία, λαμβάνοντας, κατά κύριο λόγο, υπ` όψιν το απολύτως απαραίτητο του χαρακτήρα της χρήσης 
μουσικής  στο  χώρο  της  επιχείρησης  του  εναγομένου  και  την  επιφάνεια  του  καταστήματός  του, 
καθόρισε  προσωρινά  την  επίδικη  ενιαία  εύλογη  αμοιβή  στο  ποσό  των  3000  ευρώ,  πλέον  του 
αναλογούντος  Φ.Π.Α.,  δηλαδή  συνολικά  στο  ποσό  των  3570  ευρώ.  Ωστόσο,  ο  εναγόμενος, 
διαφωνώντας και με τον, κατά τα παραπάνω, προσωρινό καθορισμό του ύψους της επίδικης εύλογης 
αμοιβής,  αρνήθηκε την καταβολή στους ενάγοντες και  του προαναφερόμενου ποσού και,  κατόπιν 
τούτου,  οι  τελευταίοι  άσκησαν  ενώπιον  του  παρόντος  δικαστηρίου  την  υπό  κρίση  αγωγή  τους, 
ζητώντας με αυτή, μεταξύ των άλλων, τον οριστικό καθορισμό από τούτο της οφειλόμενης από τον 
εναγόμενο  εύλογης  αμοιβής  των  δικαιούχων  αυτής  καλλιτεχνών  και  παραγωγών,  για  το  επίδικο 
χρονικό διάστημα, ήτοι για το έτος 2005. Το παρόν, λοιπόν, δικαστήριο, λαμβάνοντας υπ` όψιν του 
ως κριτήρια: α) το γεγονός ότι η επιχείρηση του εναγομένου, κατά τις νυκτερινές, τουλάχιστον, ώρες 
και σε καθημερινή βάση, λειτουργούσε καθ` όλη τη διάρκεια του έτους 2005, αλλά και εξακολουθεί να 
λειτουργεί, ως καφέ – μπαρ, γεγονός που, όπως προεκτέθηκε, καθιστά απολύτως απαραίτητη, για την 
προσοδοφόρα λειτουργία και εν πολλοίς και για τη βιωσιμότητά της, την εκ μέρους του εναγομένου 
χρήση και δημόσια εκτέλεση, στο χώρο της, του προαναφερόμενου και κατά το πλείστον αμερικανικής 
προέλευσης μουσικού ρεπερτορίου, αλλά και β) το γεγονός ότι η επιχείρηση του τελευταίου συνιστά 
μία μικρή επιχείρηση, ευρισκόμενη σε ένα Δήμο του λεκανοπεδίου της Αθήνας, με σχετικά χαμηλό το 
οικονομικό  και  βιοτικό  επίπεδο  των  κατοίκων  του,  με  όλες  τις  εντεύθεν  συνέπειες  και  για  την 
επιχείρηση αυτή, γ) την επιφάνεια του καταστήματος της εν λόγω επιχείρησης, που δεν υπερβαίνει τα 
87 τ.μ., δ) το ότι οι  ενάγοντες οργανισμοί δεν προσκομίζουν κανένα αποδεικτικό στοιχείο, από το 
οποίο να προκύπτει ότι το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, που πραγματοποίησε η επιχείρηση αυτή 
κατά το έτος 2005, ανήλθε στο ποσό των 100000 ευρώ, όπως οι τελευταίοι υποστηρίζουν με την 
κρινόμενη αγωγή τους, ε) το βαθμό της συμβολής, στην προσέλκυση της πελατείας στο κατάστημα 
της ως άνω επιχείρησης και στη συνακόλουθη άνοδο των εσόδων της, των δικαιούχων της επίδικης 
εύλογης αμοιβής και αντιπροσωπευόμενων από τους ενάγοντες οργανισμούς αλλοδαπών καλλιτεχνών 
και  παραγωγών,  μέσω  της  εκ  μέρους  του  εναγομένου  δημόσιας,  με  τη  χρήση  ηλεκτρονικού 
στερεοφωνικού ραδιοφωνικού δέκτη και ηχείων, εκτέλεσης στο κατάστημα αυτού μουσικών έργων, 
στα οποία οι ως άνω δικαιούχοι συμμετέχουν ή των οποίων τους υλικούς φορείς έχουν παραγάγει, στ) 
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τη δαπάνη στην οποία θα υποβαλλόταν ο εναγόμενος, αν αντί της δημόσιας και με τον πιο πάνω 
τρόπο μετάδοσης και  εκτέλεσης, στο κατάστημά του, του προαναφερόμενου αλλοδαπού μουσικού 
ρεπερτορίου, χρησιμοποιούσε ορχήστρα μουσικών και τραγουδιστών σε ζωντανό πρόγραμμα και ζ) το 
χρόνο χρήσης και  εκμετάλλευσης, εκ μέρους του εναγομένου, των ως άνω αλλοδαπών μουσικών 
έργων,  σε  καθημερινή βάση και  για όλο το έτος 2005,  κρίνει  ότι  το ποσό,  στο οποίο πρέπει  να  
καθορισθεί,  για  το  εν  λόγω έτος,  η  ενιαία  εύλογη αμοιβή  των  δικαιούχων  αυτής  και  μελών των 
εναγόντων οργανισμών, ανέρχεται στο ύψος των 1000 ευρώ, πλέον του ποσοστού του αναλογούντος 
Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά στο ύψος των 1190 ευρώ (1000 ευρώ η για το έτος 2005 ενιαία εύλογη αμοιβή 
και για τις τρεις κατηγορίες των εκπροσωπούμενων από τους ενάγοντες δικαιούχων αυτής + 19% ή 
190 ευρώ ο αναλογών Φ.Π.Α. = 1190 ευρώ), ποσό το οποίο κρίνεται από το παρόν δικαστήριο δίκαιο  
και κατά το δυνατό ανάλογο και αντιστοιχούν προς την καλλιτεχνική εισφορά, για τη συγκεκριμένη 
επιχείρηση του εναγομένου, των δικαιούχων της επίδικης εύλογης αμοιβής αλλοδαπών καλλιτεχνών. 
Πρέπει δε να απορριφθεί ως μη νόμιμη, μολονότι προταθείσα παραδεκτά (άρθρα: 256§1περ.δ΄, 262 
και  591§1 του Κ.Πολ.Δικ.)  κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του δικαστηρίου και  
περιεχόμενη  και  στις  εμπρόθεσμα  κατατεθείσες  και  από  15–11–2006  έγγραφες  προτάσεις  του 
εναγομένου, η περί καταχρηστικής άσκησης του επίδικου δικαιώματος των εναγόντων ένσταση αυτού, 
με την οποία ο τελευταίος διατείνεται ότι καταχρηστικά οι ενάγοντες και κατά τρόπο που υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια, που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή ο οικονομικός 
σκοπός του επίδικου δικαιώματός τους, ήτοι κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 281 του Α.Κ., 
αξιώνουν  από  αυτόν  να  τους  καταβάλει,  για  την  επίδικη  εύλογη  αμοιβή  των  μελών  τους,  τα 
αναφερόμενα  στην  κρινόμενη  αγωγή  τους  ποσά,  τα  οποία,  κατά  τα  από  τον  ενιστάμενο 
υποστηριζόμενα,  είναι  υπερβολικά  και  καταφανώς  δυσανάλογα  προς  το  οικονομικό  μέγεθος  της 
επιχείρησής  του,  θέτοντα,  μάλιστα,  σε  κίνδυνο τη συνέχιση  της λειτουργίας  αυτής.  Η  παραπάνω 
ένσταση  είναι,  όπως  ελέχθη,  απορριπτέα,  ως  μη  νόμιμη,  καθ`  όσον,  υπό  τα  προεκτεθέντα 
περιστασιακά, δεν μπορεί  αυτή να βρει  έρεισμα στην προαναφερόμενη και  επικαλούμενη από τον 
ενιστάμενο διάταξη του άρθρου 281 του Α.Κ., δεδομένου ότι η επίδικη εύλογη αμοιβή, σε περίπτωση 
διαφωνίας  μεταξύ  των  οργανισμών  συλλογικής  διαχείρισης  και  των  χρηστών,  όπως  συμβαίνει  εν 
προκειμένω, καθορίζεται, όπως προαναφέρθηκε, τόσο κατά τρόπο προσωρινό, όσο και κατά τρόπο 
οριστικό, από το αντίστοιχα αρμόδιο προς τούτο δικαστήριο, το οποίο, λαμβάνοντας υπ` όψιν του τα 
προαναφερθέντα αντικειμενικά κριτήρια, καθορίζει το ποσό αυτής στο κατά την κρίση του εύλογο και 
δίκαιο, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ύψος, μη δεσμευόμενο μάλιστα από το συντασσόμενο κάθε 
φορά από τους ενάγοντες κοινό αμοιβολόγιό τους (βλέπε σχετικά Διονυσία Καλλίνικου ό.π., παρ. 184,  
σελ. 237 και παρ. 213, σελ. 279 και 280). Τέλος, ως μη νόμιμος επίσης, πρέπει να απορριφθεί και ο 
ισχυρισμός του εναγομένου ότι, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1§1 και 2περ.γ΄ του 
Ν.703/1977  «περί  ελέγχου  των  μονοπωλίων  και  ολιγοπωλίων  και  προστασίας  του  ελευθέρου 
ανταγωνισμού», οι ενάγοντες έχουν συμπήξει παράνομη επιχειρηματική σύμπραξη, ενεργούντες από 
κοινού, για τη διεκδίκηση και την είσπραξη της αξιούμενης από αυτούς επίδικης αμοιβής, κάνοντας, επί  
πλέον, κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους στην αγορά, με τον εκ μέρους τους και μέσω του 
συντασσόμενου από τους ίδιους αμοιβολογίου, μονομερή και αυθαίρετο προσδιορισμό του ύψους της 
αμοιβής αυτής και την εντεύθεν επιβολή από μέρους τους άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, στο 
βαθμό  που  ο  εναγόμενος,  όπως  υποστηρίζει,  καταβάλει  στην  Α.Ε.Π.Ι.,  που  διαχειρίζεται  και 
προστατεύει  τα  πνευματικά  δικαιώματα  των  δημιουργών  (συνθετών  και  στιχουργών)  κατά  πολύ 
μικρότερα  ποσά  από  εκείνα  που  αξιώνουν  οι  ενάγοντες,  οι  οποίοι,  όμως,  διαχειρίζονται  και 
προστατεύουν τα συγγενικά δικαιώματα των τραγουδιστών,  των εκτελεστών – μουσικών και  των 
παραγωγών υλικών φορέων ήχου, ήτοι δικαιώματα υποδεέστερα, σε σχέση με τα προστατευόμενα 
από την Α.Ε.Π.Ι.  πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών των μουσικών έργων.  Ο ισχυρισμός δε 
αυτός του εναγομένου είναι  απορριπτέος,  ως μη νόμιμος,  γιατί  η  από τους ενάγοντες σύμπραξη, 
αναφορικά με τον προσδιορισμό, τη διεκδίκηση και  την είσπραξη της οφειλόμενης στα μέλη τους 
εύλογης  αμοιβής,  παρίσταται,  λόγω  του  ενιαίου  χαρακτήρα  αυτής,  λογική  και  αναγκαία  και  δεν 

13/15



συνιστά, επομένως, παράνομη επιχειρηματική σύμπραξη, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 
1§1 του Ν.703/1977, όπως δεν συνιστά κατάχρηση, εκ μέρους των τελευταίων, της δεσπόζουσας στην 
αγορά  θέσης  τους,  κατά  την  έννοια  της  διάταξης  του  άρθρου  2περ.γ΄  του  ίδιου  νόμου,  ο 
προσδιορισμός, από αυτούς με το κοινό αμοιβολόγιό τους, του ποσού της ως άνω αμοιβής, το ύψος 
του οποίου υποχρεούνται  από το Ν.2121/1993 να διαπραγματεύονται  με τους χρήστες (βλέπε τις 
διατάξεις  των  άρθρων  49§1εδ.γ΄  και  56§3εδ.ε΄  και  στ΄  του  νόμου  αυτού),  όπως  πράγματι  
προσπάθησαν εν προκειμένω, να πράξουν, όπως προαναφέρθηκε, οι ενάγοντες, προσκαλέσαντες τον 
εναγόμενο  σε  σχετικές  διαπραγματεύσεις,  χωρίς  όμως  αυτός  να  ανταποκριθεί,  μη  απαιτουμένης 
περαιτέρω της,  εκ μέρους των εναγόντων οργανισμών, συσχέτισης και  εξάρτησης του ύψους της 
αξιούμενης από αυτούς εύλογης αμοιβής προς το ύψος της αμοιβής που ζητεί και εισπράττει η Α.Ε.Π.Ι., 
στο βαθμό που πρόκειται για οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, που αποβλέπουν στην προστασία 
και στη διαχείριση διαφορετικών κατά το αντικείμενό τους και κατά τα υποκείμενά τους δικαιωμάτων, 
συνδεομένων με την καλλιτεχνική και ειδικότερα τη μουσική δημιουργία. 

Κατ` ακολουθίαν λοιπόν όλων όσων προεκτέθηκαν, πρέπει η υπό κρίση αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή 
από το δικαστήριο και ως κατ` ουσίαν βάσιμη και να καθορισθεί η οφειλόμενη από τον εναγόμενο, για  
το έτος 2005, ενιαία εύλογη αμοιβή των εκπροσωπούμενων από τους ενάγοντες και δικαιούχων αυτής 
καλλιτεχνών και παραγωγών υλικών φορέων ήχου, στο προαναφερόμενο ποσό των 1190 ευρώ, το 
οποίο και πρέπει να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στους ενάγοντες και μάλιστα με το νόμιμο 
τόκο υπερημερίας, για μεν το τμήμα του ποσού τούτου μέχρι τα 1000 ευρώ, από την επομένη της 
προς αυτόν επίδοσης της τελεσίδικης επί της υπό κρίση αγωγής απόφασης, για δε το ύψους 190 ευρώ 
υπόλοιπο του εν λόγω ποσού, από την είσπραξη, εκ μέρους των τελευταίων, του πρώτου τμήματος 
αυτού, μέχρι  την πλήρη εξόφλησή του. Περαιτέρω και  επειδή αναγκαίο στοιχείο, για την από τον 
καθένα από τους ενάγοντες διανομή της ως άνω εύλογης αμοιβής στους δικαιούχους αυτής, συνιστούν 
οι κατάλογοι με τους τίτλους των έργων του αλλοδαπού μουσικού ρεπερτορίου, που χρησιμοποίησε ο 
εναγόμενος κατά την επίδικη χρονική περίοδο, πρέπει αυτός, με την απειλή χρηματικής ποινής, να 
υποχρεωθεί να παραδώσει στους ενάγοντες τους καταλόγους αυτούς. Τέλος και λόγω του ότι η κάθε 
πλευρά μερικά νικά και μερικά ηττάται, πρέπει τα δικαστικά έξοδα αυτών να κατανεμηθούν ανάλογα 
με την έκταση της νίκης και της ήττας της καθεμίας, κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό οριζόμενα 
(άρθρο 178§1 του Κ.Πολ.Δικ.).

Για τους λόγους αυτούς.

Δικάζει τους διαδίκους κατ` αντιμωλίαν.

Απορρίπτει ο,τι κρίθηκε ότι πρέπει να απορριφθεί.

Δέχεται εν μέρει την υπό κρίση αγωγή.

Καθορίζει στο συνολικό ποσό των χιλίων εκατό ενενήντα (1190) ευρώ το ύψος της ενιαίας εύλογης 
αμοιβής, που οφείλει να καταβάλει στους ενάγοντες ο εναγόμενος, για την εκ μέρους του, κατά το 
έτος 2005 και με τη βοήθεια στερεοφωνικού ραδιοφωνικού δέκτη, εγκαταστημένου στο ευρισκόμενο 
στην οδό .........., στον .......... του νομού .......... και φέρον το διακριτικό τίτλο «..........» κατάστημά 
του, μετάδοση και δημόσια εκτέλεση, σε καθημερινή βάση και καθ` όλη τη διάρκεια της ημερήσιας 
λειτουργίας αυτού και  δη κατά τις νυκτερινές ώρες,  μουσικών έργων του αλλοδαπού και  κατά το 
πλείστον του αμερικανικού μουσικού ρεπερτορίου.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στους ενάγοντες το ως άνω ποσό των χιλίων εκατό ενενήντα 
(1190) ευρώ και τούτο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, για μεν το τμήμα του μέχρι τα χίλια (1000) 
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ευρώ,  από  την  επομένη  της  προς  αυτόν  επίδοσης  της  τελεσίδικης  επί  της  υπό  κρίση  αγωγής 
απόφασης,  για  δε  το ύψους εκατό ενενήντα (190)  ευρώ υπόλοιπο του εν  λόγω ποσού,  από την 
είσπραξη, εκ μέρους των εναγόντων, του πρώτου τμήματος αυτού, μέχρι την πλήρη εξόφλησή του.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να παραδώσει στους ενάγοντες καταλόγους με όλους τους τίτλους των 
μουσικών  έργων  του  αλλοδαπού  μουσικού  ρεπερτορίου,  των  οποίων  αυτός  προέβη  σε  δημόσια 
εκτέλεση κατά το έτος 2005 και, σε περίπτωση άρνησής του να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του 
αυτή, τον καταδικάζει σε χρηματική ποινή ύψους διακοσίων (200) ευρώ.

Και

Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων, που ορίζει στο 
ποσό των έντεκα (11) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Νίκαια στις 13-3-2007 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση 
στο ακροατήριο του Δικαστηρίου,  με  απόντες  τους  διαδίκους  και  τους πληρεξουσίους δικηγόρους 
τους.

Ο  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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