
901/2008 ΕΙΡ ΑΘ

Aριθμός απόφασης: 901/20O8

TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε  από  την  Ειρηνοδίκη,  Χαβλοπούλου  Βιολέττα,  την  οποία  όρισε  η  Πρόεδρος  του 
Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Μελπομένη Μήτσικα. 

Συνεδρίασε  δημόσια  στο  ακροατήριο  του  στις  29  Ιανουαρίου  2008,  για  να  δικάσει  την  υπόθεση 
μεταξύ:     

Των εναγόντων: 1) Του αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την 
επωνυμία "..  .. .. ..  .. ..  .. ..  ..", ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. 2) Του  
αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ".. .. .. .. .. .. ..", ο 
οποίος εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. 3) Της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με 
την επωνυμία "..  ..  ..  ..  ..  ..",  με το διακριτικό τίτλο "........",  η ο ποία εδρεύει  στο Χαλάνδρι  και  
εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Άννας Γηραλέα. 

Της εναγομένης : Ετερορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία ".. .. .. .. .. ..", στην εκμετάλλευση της 
οποίας ανήκει το κατάστημα ένδυσης ".. .. .. .. ", που βρίσκεται στη Αθήνα οδός .. .. .. .. .., η οποία 
εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία δικηγόρο Ασημίνα Πάτρα.

Οι  ενάγοντες  με  την  από 20-9-2007  αγωγή τους,  για  μικροδιαφορά,  η  οποία  απευθύνενεται  στο 
Δικαστήριο  αυτό και  στρέφεται  κατά  της  εναγομένης,  που νόμιμα  κατατέθηκε  και  γράφτηκε  στο 
σχετικό βιβλίο με αύξοντα αριθμό 4.324/22-10-2007, ζητούν όσα αναφέρονται σ` αυτή.        

Κατά την δικάσιμο που ορίστηκε για την συζήτηση της υπόθεσης και  αναφέρεται  στην αρχή της 
παρούσας, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του εκθέματος και συζητήθηκε.       

Το Δικαστήριο άκουσε τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων οποίοι α ανέπτυξαν προφορικά 
τους ισχυρισμούς τους και αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις τους που έχουν καταθέσει.     

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  49  του  Ν.  2121/93  "πνευματική  ιδιοκτησία,  συγγενικά  δικαιώματα  και  
πολιτιστικά θέματα" (αρ. ΦΕΚ 25 της 4-3-1993, Τ. α`), "όταν υλικός φορέας ήχου ή εικόνας ή ήχου και 
εικόνας που έχει νόμιμα εγγραφεί, χρησιμοποιείται για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε 
τρόπο,  όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα καλώδια ή για  παρουσίαση στο κοινό,  ο  χρήστης  οφείλει  
εύλογη και ενιαία αμοιβή στους ερμηνευτές καλλιτέχνες, των οποίων η ερμηνεία, έχει εγγραφεί στον 
υλικό  φορέα  στους  παραγωγούς  των  υλικών  αυτών  φορέων.  Η  αμοιβή  αυτή  καταβάλλεται 
υποχρεωτικά  σε  οργανισμούς  συλλογικής  διαχείρισης  των  σχετικών  δικαιωμάτων,  οι  οποίοι 
υποχρεούνται να διαπραγματεύονται, να συμφωνούν αμοιβές, να προβάλουν σχετικές αξιώσεις και να 
εισπράττουν τις σχετικές αμοιβές από τους χρήστες, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των χρηστών και 
των  οργανισμών  συλλογικής  διαχείρισης,  το  ύψος  της  εύλογης  αμοιβής  και  οι  όροι  πληρωμής 
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καθορίζονται  από το Μονομελές Πρωτοδικείο,  κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων,  ενώ 
οριστικά περί της αμοιβής αποφαίνεται το αρμόδιο Δικαστήριο. Το δικαστήριο της εύλογης αμοιβής 
των  ερμηνευτών  καλλιτεχνών  είναι  ανεκχώρητο  και  υποχρεωτικά  εκ  του  νόμου  ανατίθεται  για 
είσπραξη και διαχείριση σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρησης λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 
της συλλογικής διαχείρισης του ν. 2121/1993 (άρθρα 54-58). Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 
ορίζεται ότι οι εισπραττόμενες αμοιβές κατανέμονται εξ ημισείας μεταξύ ερμηνευτών ή εκτελεστών 
καλλιτεχνών και παραγωγών των υλικών φορέων. Η κατανομή των εισπραττόμενων αμοιβών μεταξύ 
των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών καν μεταξύ των παραγωγών γίνεται κατά τις μεταξύ τους 
συμφωνίες  που  περιέχομαι  στον  κανονισμό  του  οργανισμού  συλλογικής  διαχείρισης.  Περαιτέρω, 
αναφορικά με τη νομιμοποίηση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας ισχύουν τα 
οριζόμενα  στα  άρθρα  54  έως  57  ν.  2121/1993,  τα  οποία  κατά  το  άρθρο  58  του  ίδιου  νόμου 
εφαρμόζονται αναλόγως στη διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων. Ο νομοθέτης 
έχοντος  τις  κατά  το  προγενέστερο  δίκαιο  δυσκολίες  των  οργανισμών  συλλογική  διαχείρισης  να 
προστατεύουν δικαστικά ή εξώδικα τα δικαιώματα των δικαιούχων δημιουργών κλπ (βλ. σχετικά Γ. 
Κουμάντο,  ο.π.,  σελ.  368  σημ.  752,  όπου  παρατίθεται  νομολογία  με  βάση  προγενέστερο  δίκαιο) 
"διευκόλυνε" τους οργανισμούς αυτούς, για να επιτελέσουν τους  σκοπούς τους, με τρία δικονομικά 
προνόμια: Α) Οι οργανισμοί μπορούν να ενεργούν πάντα δικαστικώς ή εξωδίκως, στο δικό τους όνομα 
είτε η αρμοδιότητα τους στηρίζεται σε μεταβίβαση εξουσίας είτε σε πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 
54 παρ. 3, Ενεργούν λοιπόν, εξ ιδίου δικαίου και δεν χρειάζεται να διευκρινίζουν ποια είναι η ειδικότερη 
σχέση που τους συνδέει  με τον δικαιούχο (άρθρο 55 παρ. 2 εδάφιο), β) Η δεύτερη διευκόλυνση 
αφορά  το  αναγκαίο  περιεχόμενο  του  δικογράφου,  με  το  οποίο  ζητείται  δικαστική  προστασία.  Ο 
οργανισμός δεν είναι ανάγκη να αναφέρει όλα τα έργα των δικαιούχων που εκπροσωπεί και για τα 
οποία  ζητείται  δικαστική προστασία,  αλλά αρκεί,  κατ` εξαίρεση,  η δειγματοληπτική  αναφορά των 
έργων  αυτών  (άρθρο  55  παρ.3),  Γ)  Το  κυριότερο  όμως  προνόμιο  αφορά  την  απόδειξη  της 
νομιμοποίησης των οργανισμών τόσο κατά την κατάρτιση συμβάσεων ή την είσπραξη αμοιβών, όσο 
και κατά την δικαστική προστασία των δικαιούχων. Προσφεύγοντας λ.χ. ένας οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων τραγουδιστών στο Δικαστήριο για τον καθορισμένης εύλογης 
αμοιβής του άρθρου 49 είναι υποχρεωμένος για την πληρότητα του δικογράφου δηλώνει όλους τους 
τραγουδιστές και όλα τα έργα αυτών, οι οποίοι έχουν αναθέσει στον οργανισμό τη διαχείριση εξουσιών 
που απορρέουν από το ένδικο περιουσιακό τους δικαίωμα προκειμένου όμως να αποδείξει με βάσει 
τους γενικούς αποδεικτικούς κανόνες τον ισχυρισμό του αυτό, θα έπρεπε να προσκομίζει κάθε φορά -  
για το σύνολο των έργων (ρεπερτόριο) που διαχειρίζεται -ατέλειωτη σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων 
(πληρεξουσιότητας ή μεταβίβασης αντί γι` αυτό, ο νόμος δημιούργησε ένα τεκμήριο, σύμφωνα με το 
οποίο  "τεκμαίρεται  ότι  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 μεταβιβαστεί σ` αυτούς οι σχετικές εξουσίες ή ότι καλύπτονται από 
την πληρεξουσιότητα (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. Α). Το τεκμήριο είναι βέβαια μαχητό και, όταν γίνεται 
επίκληση του σε δίκη,  ο  αντίδικος  μπορεί  να  αποδείξει  ότι  η  αλήθεια  είναι  διαφορετική  από την 
τεκμαιρόμενη (Γ.  Κουμάντος ο.π.,  σελ 367 -  368).  Είναι  λοιπόν σαφές ότι  το τεκμήριο λειτουργεί  
αποδεικτικά και η καθιέρωση του δεν αναιρεί την υποχρέωση του ενάγοντος οργανισμού διατυπώνει 
το  δικόγραφο  του  με  ορισμένο  τρόπο  (118,  216  Κ.Πολ.Δ),  αναφέροντας  όλους  ανεξαίρετα  τους 
δικαιούχους που του έχουν αναθέσει τη διαχείριση, καθώς και τα έργα αυτών ώστε να δικαιολογείται η 
αρμοδιότητα του να διαχειρίζεται και να προστατεύει αυτούς. Αυτό άλλωστε ορίζεται ρητά και στο 
νόμο: Πρέπει πρώτα ο οργανισμός να "δηλώσει εγγράφως" τους δικαιούχους και τα έργα που τους έχει 
μεταβιβασθεί  η  σχετική  εξουσία  κ.λπ.  και  κατόπιν  θα  λειτουργήσει  αποδεικτικά  το  τεκμήριο 
αρμοδιότητας ώστε να αποφύγει την επίκληση και την προσαγωγή των νομιμοποιητικών εγγράφων. Αν 
δεν γίνει  η κατά τα ανωτέρω αναφορά στο δικόγραφο των δικαιούχων και των έργων τους, τότε 
φυσικά δεν θα είναι δυνατό να προβεί και ο αντίδικος χρήστης σε ανατροπή του τεκμηρίου, αφού δεν 
θα  είναι  γνωστά  τα  πρόσωπα  και  τα  έργα  που  καλύπτει.  Πάντως,  η  γενικόλογη  αναφορά  ότι  ο 
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οργανισμός καλύπτει όλους τους δικαιούχους και τα έργα αυτών δεν αρκεί. Ακόμη και στην περίπτωση 
που ένας μόνον οργανισμός έχει αρμοδιότητα διαχείρισης για όλους τους δικαιούχους και όλα τα έργα 
τους, απαιτείται η ονομαστική έγγραφη αναφορά τους. 

Πολύ περισσότερο όταν στην ίδια κατηγορία δικαιούχων δραστηριοποιούνται περισσότεροι οργανισμοί 
διαχείρισης. Ωστόσο είναι δυνατό οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζονται συγγενικά 
δικαιώματα  μόνον Ελλήνων φορέων, αλλά και αλλοδαπών. Για το σκοπό αυτό δικαιούνται, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 3 ν. 2121/1993, να συνάπτουν συμβάσεις αμοιβαιότητας μεταξύ αυτών και των 
αντιστοίχων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης της αλλοδαπής. Με τις συμβάσεις αυτές οι αλλοδαποί 
οργανισμοί  συλλογικής  διαχείρισης  παρέχουν  πληρεξουσιότητα  στους  ημεδαπούς  οργανισμούς  τα 
δικαιώματα που καταπιστευτικά έχουν οι πρώτοι προς το σκοπό διαχείρισης τους στην Ελλάδα. Στην 
περίπτωση  όμως  που  ένας  οργανισμός  συλλογικής  διαχείρισης  ζητεί  δικαστική  προστασία  και  για 
συγγενικά δικαιώματα αλλοδαπών φορέων, θα πρέπει για το ορισμένο της αιτήσεως του να αναφέρει 
επί  πλέον  α)  τους  αλλοδαπούς  φορείς  και  τα  έργα  τους  που  διαχειρίζεται  στην  Ελλάδα,  β)  τον 
αλλοδαπό συλλογικό ιδανισμό που ανήκουν  και  γ)  να δικαιολογεί  τον τρόπο που διαχειρίζεται  τα 
δικαιώματα ταύτην Ελλάδα, επικαλούμενος τις σχετικές συμβάσεις αμοιβαιότητας. Διαφορετικά, δεν θα 
είναι δυνατό να ελεγχθεί για ποιους αλλοδαπούς φορείς συγγενικών δικαιωμάτων αξιώνεται, αμοιβή, 
καθώς και  αν πράγματι  ο ημεδαπός οργανισμός συλλογικής προστασίας έλκει  δικαιώματα από τον 
άλλοδαπό οργανισμό που ανήκει ο δικαιούχος (βλ. ΜΠρΤρικ. 1250/2003 ΧρΙΔ 2003.173 επ ΜΠρΑΘ 
2237/2003,  7727/2006,  5854/2005,  9482/2007  αδημ.  ΜΠρ  Τρικ.  253/2002  και  1254/2002 
αδημοσίευτες).  

Με  την  κρινόμενη  αγωγή τους  οι  ενάγοντες  εκθέτουν  ότι  έχουν  συσταθεί  νόμιμα  ως  οργανισμοί  
συλλογικής διαχείρισης και προστασίας συγγενικών δικαιωμάτων στους οποίους έχει ανατεθεί από τα 
μέλη τους δηλαδή τους μουσικούς, τραγουδιστές και παραγωγούς υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή 
ήχου και εικόνας αντίστοιχα η διαχείριση και προστασία περιουσιακών συγγενικών τους δικαιωμάτων, 
μεταξύ δε των δικαιωμάτων περιλαμβάνονται η διαπραγμάτευση, ο καθορισμός και η είσπραξη από 
τους  χρήστες  της  εύλογης  αμοιβής  στην  συνέχεια  η  διανομή  της  στους  δικαιούχους  (μουσικούς, 
τραγουδιστές  και  παραγωγούς)  ότι  ως  μόνοι  και  αντιπροσωπευτικοί  στην  ελληνική  επικράτεια 
οργανισμοί  συλλογικής  διαχείρισης  συγγενικών  δικαιωμάτων  των  άνω  τριών  κατηγοριών  έχουν 
συνάψει με αντίστοιχους αλλοδαπούς αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, τους 
οποίους απαριθμούν ενδεικτικώς, συμβάσεις αμοιβαιότητος, βάσει των οποίων νομιμοποιούνται στην 
διαπραγμάτευση διεκδίκηση, είσπραξη και διανομή της εύλογης αμοιβής, που δικαιούνται οι αλλοδαποί 
δικαιούχοι (μουσικοί, τραγουδιστές  και  παραγωγοί)  για   την χρήση ρεπερτορίου τους στην ημεδαπή 
ή άλλως νομιμοποιούνται στις ως άνω πράξεις βάσει της διεθνούς σύμβασης της Ρώμης της 26-10-
1961, που κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 2054/1992 και αποτελεί εσωτερικό δίκαιο. Επίσης ότι 
συμφώνησαν και σύνταξαν από κοινού αμοιβολόγιο το οποίο γνωστοποίησαν σε καθορισμένο χρόνο, 
στο κοινό μέσω της δημοσίευσης του σε τρεις αθηναϊκές εφημερίδες, προσκάλεσαν δε την κατηγορία 
χρηστών  υλικών  φορέων  ήχου  οι  οποίοι  με  δημόσια  εκτέλεση  αυτών  των  υλικών  φορέων  στα 
καταστήματα τους εκμεταλλεύονται, το εγγεγραμμένο σ` αυτούς μουσικό ρεπερτόριο (πχ εστιατόρια, 
καφετέριες κλπ), σε διαπραγματεύσεις τόσο για τον καθορισμό της εύλογης αμοιβής από την χρήση 
του μουσικού ρεπερτορίου, όσο και  για τον τρόπο νόμιμης καταβολής και  εισπράξεως της.  Ότι η 
εναγομένη, η οποία  ως χρήστης διατηρεί στην Αθήνα κατάστημα ένδυσης ".. .. .. ..", επί οδού .. .. .. .. 
.. , εμβαδού μ.τ. 300 και χρησιμοποιεί υλικούς φορείς με αλλοδαπό ρεπερτόριο σε καθημερινή βάση 
κατά τις ώρες λειτουργίας του, προσκλήθηκε και αυτή σε διαπραγμάτευση για τον καθορισμό και την 
καταβολή της εύλογης αμοιβής, πλην ομως αρνήθηκε συμπράξει στον καθορισμό και την πληρωμή 
της, ενώ η παρά τον νόμο χρήση της μαυσικής των μελών που εκπροσωπούν είναι χρήσιμη για την 
δημιουργία  ευχάριστου  κλίματος  στο  κατάστημά  της  και  την  προσέλκυση  της  πελατείας  της  και 
πορίζεται όφελος από αυτήν αυξάνοντας τα έσοδα της. Οτι ολόκληρο το έτος 2005 η εναγομένη κατά 
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τις ώρες λειτουργίας της (09:00 με 21:00 κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 09:00 μέχρι τις 
18:00 κάθε Δευτέρα και  Τετάρτη και από τις 09:00 μέχρι τις 15:00 κάθε Σάβββατο) χρησιμοποίησε 
υλικούς φορείς ήχου και  εκμεταλλεύθηκε το αλλοδαπό μουσικό ρεπερτόριο των μελών του με τα 
αναφερόμενα  στην  αγωγή  δειγματοληπτικά  μουσικά  έργα  χωρίς  να  τους  καταβάλλει  την  εύλογη 
αμοιβή. Οτι η εύλογη αμοιβή τους, και για τις τρεις κατηγορίες, βάσει του προταθέντος αμοιβολογίας 
σε σχέση με την επιφάνεια του καταστήματος της εναγομένης ανέρχεται στο ποσό των 300.00 , πλέον 
ΦΠΑ (19%) ποσού 57,00 , το οποίο η εναγομένη τους οφείλει.
 
Ζητείται να καθορισθεί το ύψος της εύλογης αμοιβής για την εκ μέρους της εναγομένης μετάδοση 
αλλοδαπού μουσικού ρεπερτορίου για το έτος 2005 στο ποσό των 300,00 , πλέον ΦΠΑ 57,00  και τα 
ποσά αυτά νομιμότοκα, να καθορισθεί ως εύλογη αμοιβή της κάθε κατηγορίας από τους ενάγοντες 
ποσοστό 50% για τους παραγωγούς, 25% για τους μουσικούς και 25% για τους τραγουδιστές, να 
υποχρεωθεί  η  εναγομένη  να  προσκομίσει  καταλόγους  με  τους  τίτλους  του  αλλοδαπού  μουσικού 
ρεπερτορίου  που  χρησιμοποίησε  την  επίδικη  χρονική  περίοδο  και  να  συνεχίζει  κάθε  μήνα  να 
προσκομίζει κατάλογο με το μουσικό ρεπερτόριο που χρησιμοποιεί άλλως σε περίπτωση παράβασης 
αυτής  της  υποχρέωσης  να  απειληθεί  σε  βάρος  της  χρηματική  ποινή  ποσού  1000,00   και  να 
καταδικασθεί η εναγομένη στην δικαστική δαπάνη των εναγόντων.

Η αγωγή αυτή αρμόδια και παραδεκτά φέρεται στο παρόν δικαστήριο σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 
1α και 25 παρ.2 ΚΠολΔικ, κατά την διαδικασία των μικροδιαφορών (467-472 του ΚΠολΔικ), για την 
οποία έχει καταβληθεί και το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου, είναι όμως αόριστη και ανεπίδεκτη 
δικαστικής εκτίμησης, διότι σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στην νομική σκέψη της παρούσας, στο 
δικόγραφο της δεν εκτίθενται τα απαραίτητα για τη θεμελίωση της στοιχεία. 

Συγκεκριμένα δεν αναφέρονται α) ποια έργα των ημεδαπών τραγουδιστών και  παραγωγών υλικών 
φορέων  ήχου  διαχειρίζονται  οι  αιτούντες,  β)  ποιων  αλλοδαπών  τραγουδιστών,  μουσικών  και 
παραγωγών υλικών φορέων ήχου διαχειρίζονται οι αιτούντες τα περιουσιακά δικαιώματα και για ποια 
έργα αυτών, γ) σε ποιους αλλοδαπούς φορείς συγγενικών δικαιωμάτων αντιστοιχούν οι αλλοδαποί 
οργανισμοί  συλλογικής προστασίας που ενδεικτικά αναφέρονται στην αίτηση και  δ) με βάση ποιες 
συγκεκριμενες  συμβάσεις  αμοιβαιότητας  οι  εν  λόγω  αλλοδαποί  οργανισμοί  συλλογικές  διαχείρισης 
έδωσαν πληρεξουσιότητα ή μεταβίβασαν στους αιτούντες τα δικαιώματα που έχουν οι πρώτοι προς το 
σκοπό διαχείρισης τους στην Ελλάδα. 

Διαφορετικά και  αν υποτεθεί  ότι  από τα δειγματολειπτικά αναφερόμενα στην αίτηση έργα οι  δυο 
πρώτοι δικαιούχοι είναι μέλη του αλλοδαπού οργανισμού ............., δεν αναφέρεται, όπως θα έπρεπε, 
με  βάση  ποια  διμερή  σύμβαση  αμοιβαιότητας  ο  οργανισμός  αυτός  έδωσε  πληρεξουσιότητα  ή 
μεταβίβασε  στους  αιτούντες  ημεδαπούς  οργανισμούς  τα  δικαιώματα  που  έχει  προς  τον  σκοπό 
διαχείρισης  τους  στη  χώρα  μας  ούτε  αν  έχει  λάβει  χώρα  εκχώρηση  των  δικαιωμάτων  δημόσιας 
εκτέλεσης από τις παραγωγούς δισκογραφικές εταιρείες, που αναπαράγουν τους υλικούς φορείς ήχου 
στην  ημεδαπή  και  με  ποιες  συμβάσεις  και  για  ποια  έργα.  Τα  ίδια  ισχύουν  και  για  τους  λοιπούς 
δειγματοληπτικά αναφερόμενους δικαιούχους.  Ο ισχυρισμός των αιτούντων ημεδαπών οργανισμών 
συλλογικής  διαχείρησης  ότι  δικαιούνται,  άνευ  άλλου  τινός  να  αξιώσουν  τον  καθορισμό  εύλογης 
αμοιβής  στο σύνολο του ρεπερτορίου  (Ελληνικού και  ξένου)  αφού η  πολυμερής από 26-10-1961 
Διεθνής  Σύμβαση  της  Ρώμης  "περί  προστασίας  των  ερμηνευτών  ή  εκτελεστών καλλιτεχνών,  των 
παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεοράσεως" η οποία κυρώθηκε από την 
Ελλάδα με το ν. 2084/92 (ΦΕΚ Α 104) καθιερώνει με πολλές διατάξεις της την αρχή της αρχικής 
μεταχείρισης, ήτοι  της εξομοίωσης της παρεχομένης στους αλλοδαπούς προστασίας με εκείνη που 
παρέχεται στους ημεδαπούς και προβλέπει μάλιστα στη διάταξη του άρθρου 12 αυτής την υποχρέωση 
καταβολής  εύλογης  και  ενιαίας  αμοιβής  στους  ερμηνευτές  ή  εκτελεστές  καλλιτέχνες  ή  στους 
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παραγωγούς φωνογραφημάτων από τους χρήστες που προβαίνουν με ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις 
φωνογραφημάτων  για  οποιαδήποτε  μετάδοση  προς  το  κοινό  για  εμπορικούς  σκοπούς,  είναι 
απορριπτέος καθότι, οι  ανωτέρω ρυθμίσεις της Διεθνούς Συμβάσεως της Ρώμης αναφέρονται στην 
κατά το ουσιαστικό δίκαιο αξίωση καταβολής εύλογης αμοιβής των αλλοδαπών φορέων συγγενών 
δικαιωμάτων των κρατών που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση αυτή, από ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις σε 
άλλη χώρα, που έχει και αυτή κυρώσει τη Σύμβαση, και δεν αφορούν στην επίκληση του στοιχείου της 
συνδρομής αρμοδιότητας των αλλοδαπών οργανισμών συλλογικής διαχείρισης για την είσπραξη των 
ως άνω αμοιβών και για λογαριασμό των αλλοδαπών δικαιούχων, πρέπει δε εδώ να σημειωθεί ότι από  
απόψεως ουσιαστικού δικαίου, η ανωτέρω σύμβαση δεν έχει  κυρωθεί  μέχρι  τη συζήτηση της υπό 
κρίση αγωγής από τις Η.Π.Α και συνεπώς οι ρυθμίσεις αυτής δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής στους 
αλλοδαπούς  φορείς  συγγενικών  δικαιωμάτων  της  χώρας  αυτής  και  εν  προκειμένω  του 
οργανισμού ......... Υπό τις προαναφερόμενες ελλείψεις δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και η εναγομένη 
να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα της αμυνόμενη, 1)αν τα αναφερόμενα έργα είναι απ` αυτά που 
διαχειρίζονται  οι  αιτούντες  στην  Ελλάδα  2)  αν  ο  φερόμενος  αντίστοιχα  αλλοδαπός  συλλογικός 
οργανισμός διαχείρισης, διαχειρίζεται και εκπροσωπεί τραγουδιστές ή μουσικούς ή παραγωγούς 3) αν 
πράγματι  ο  ημεδαπός  οργανισμός  συλλογικής  προστασίας  έλκει  δικαιώματα  από  τον  αλλοδαπό 
οργανισμό που ανήκει  ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση η αναφορά στη αίτηση ότι  εκπροσωπούν 
όλους  τους  δικαιούχους  της  αυτής  κατηγορίας  καθόσον  από  το  νόμο  έχουν  την  υποχρεωτική 
συλλογική διαχείριση, δεν καθιστά την αίτηση ορισμένη για το λόγο ότι το τεκμήριο αυτό (αρθρ. 55 
παρ. 2 ν. 2121/93) προϋποθέτει για να λειτουργήσει αποδοτικά, ότι οι οργανισμοί αυτοί έχουν δηλώσει 
ονομαστικά,  εγγράφως  μάλιστα,  τους  δικαιούχους  τα  έργα  τους,  που  τους  έχουν  ανατεθεί  για 
προστασία και διαχείριση. Ετσι σε περιπτώσει συμβατικού καθορισμού της εύλογης αμοιβής η δήλωση 
γίνεται  προς τον αντισυμβαλλόμενο χρήστη, ενώ σε περίπτωση προσφυγής στο Δικαστήριο με το 
δικόγραφο. Κατόπιν όλων των ανωτέρω η υπό κρίση αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη 
λόγω της αοριστίας της εναγομένης δεκτής ως ουσιαστικά βάσιμης της ένστασης περί αοριστίας που 
πρότεινε παραδεκτή εναγομένη και να καταδικασθούν οι ενάγοντες στην καταβολή της δικαστικής της 
δαπάνης λόγω της ήττας τους (αρθρ. 176 ΚΠολΔ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Απορρίπτει στο σύνολο της την κρινομένη αγωγή.  
Επιβάλλει σε βάρος των εναγόντων την δικαστική δαπάνη της εναγόμενης που ορίζει σε εβδομήντα 
ευρώ (70,00 ).     
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα την 30 Μαΐου 2008 σε έκτακτη δημόσια στο 
ακροατήριο του συνεδρίαση απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.    

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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