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To άρθρο 65 του Ν. 2121/1993 θεσπίζει ένα πλέγμα αστικών 

κυρώσεων σε περίπτωση προσβολής της πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων 

▪

▪ Ενσωματώνεται στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας η ρύθμιση του άρθρου 914 του ΑΚ και των άρθρων

57 εδ. γ’, 59, 60 εδ. β’ και 932 του ΑΚ (ΑΠ 484/2020 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 649/2013 ΝΟΜΟΣ)

▪ Ειδικότερα ο δημιουργός μπορεί να εγείρει:

▪ (α) αναγνωριστική αγωγή του δικαιώματος του,

▪ (β) αγωγή για την άρση της προσβολής,

▪ (γ) αγωγή για την παράλειψη της προσβολής στο μέλλον,

▪ (δ) αγωγή για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα του

προσβολέα,

▪ (ε) αγωγή για την απόδοση του αδικαιολόγητου πλουτισμού του προσβολέα

▪ (στ) αγωγή για την καταβολή του κέρδους που αποκόμισε ο προσβολέας από τη διαχείριση της ξένης

περιουσίας

▪ Οι αξιώσεις αυτές δύνανται να ασκηθούν σωρευτικά (ΑΠ 1369/2011 ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 752/2014 ΝΟΜΟΣ)



z
Π ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ Ν. 2121/1993

ΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

▪ Οι αστικές κυρώσεις ισχύουν ενιαία σε κάθε περίπτωση προσβολής της

πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων

▪ Με την προσβολή πρέπει να θίγεται το αντικείμενο του προστατευόμενου

δικαιώματος, δηλαδή το πρωτότυπο «έργο», όπως αυτό εκφράζεται με

«ορισμένη μορφή»

▪ Ως προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επάνω στο έργο

θεωρείται κάθε πράξη που επεμβαίνει στις εξουσίες (ηθικές ή περιουσιακές) του

δημιουργού, εφόσον αυτή γίνεται χωρίς την άδεια του και δεν συντρέχουν λόγοι

που να αίρουν τον παράνομο χαρακτήρα της προσβολής, όπως για παράδειγμα

συναίνεση του δημιουργού, συμβατικός περιορισμός και, θεωρητικά, άμυνα (ΑΠ

649/2013 ΔΕΕ 2014. 29, ΑΠ 651/2013 ΧρΙΔ 2013. 701, ΑΠ 872/2009 ΧρΙΔ 2010.

298, ΑΠ 1493/2009 ΧρΙΔ 2010. 568, ΕφΑθ 6234/2007 ΕλλΔνη 2008. 589,

ΕφΘεσ 1286/2007 ΕΕμπΔ 2008. 525, ΕφΑθ 143/2004 ΔΕΕ 2004. 411)



z
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ Ν. 2121/1993

Προσβολή αποτελεί και ο τρόπος παρουσίασης του έργου στο κοινό και μπορεί να

αφορά ποιοτικά κριτήρια ή να αναφέρεται σε χρήση του έργου για διαφημιστικούς ή

άλλους σκοπούς χωρίς την άδεια του δημιουργού (ΕφΑθ 5169/2021 αδημ., ΕφΑθ

6520/2008 ΔΕΕ 2009. 325, ΕφΑθ 9040/2000 ΕλλΔνη 2002. 217)

Το εύρος του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος κρίνεται με βάση τις διατάξεις

των άρθρων 3, 4 και 6 του Ν. 2121/1993, δηλαδή η προσβολή της πνευματικής

ιδιοκτησίας υπάρχει στο ίδιο ακριβώς πεδίο, στο οποίο κινείται η αποκλειστική

εκμετάλλευση του έργου

Η κλασσική μορφή προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και των

συγγενικών δικαιωμάτων, είναι η επανάληψη ξένου έργου, είτε πρόκειται για πιστή

αναπαραγωγή του, είτε για αναπαραγωγή του με αποκλίσεις και τροποποιήσεις

(διασκευή) (ΑΠ 415/2018 ΕΕμπΔ 2019. 712, ΑΠ 509/2015 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ

5169/2021 αδημ., ΕφΑθ 6234/2007 ΕλλΔνη 2008. 589, ΜονΕφΑθ 856/2022 αδημ.)



z
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ Ν. 2121/1993

Δεν προστατεύονται οι ενοχικές υποχρεώσεις, οι οποίες είτε πηγάζουν από

σύμβαση, είτε από τη μη καταβολή ποσοστιαίας ή μη αμοιβής που απορρέει από το

νόμο, στο βαθμό που δεν προσβάλλεται η περιουσιακή εξουσία του δημιουργού ή

του δικαιούχου

Εξαίρεση αποτελεί η μη καταβολή από τον οφειλέτη σε οργανισμό συλλογικής

διαχείρισης της αμοιβής που προβλέπεται από το άρθρο 18 παρ. 3 του Ν.

2121/1993 (άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 2121/1993)

Οι αστικές κυρώσεις του άρθρου 65 εφαρμόζονται και στην περίπτωση προσβολής

του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού μίας βάσης δεδομένων,

καθώς και του ειδικής φύσης δικαιώματος του κατασκευαστή της κατ’ άρθρο 45Α του

Ν. 2121/1993 (άρθρο 65 παρ. 6 του Ν. 2121/1993)



z
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ Ν. 2121/1993

▪ Η προσβολή απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώματος, όπως το δικαίωμα της

πνευματικής ιδιοκτησίας, συνιστά πράξη παράνομη και, εφόσον γίνεται υπαίτια,

συνιστά αδικοπραξία, συντρεχούσης και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της

παράνομης πράξης και της ζημίας, επειδή ενέχει αφ’ εαυτής εναντίωση προς την

αποκλειστική εξουσία του δικαιούχου

▪ Δηλαδή, το γεγονός της επέμβασης δημιουργεί και την παράνομη πράξη, κατ’

άρθρο 914 του ΑΚ και κατά την ειδική διάταξη του άρθρου 65 του Ν. 2121/1993,

και γεννιέται αξίωση προς αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής

βλάβης (ΑΠ 919/2007 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 6234/2007 ΕλλΔνη 2008. 589, ΕφΘεσ

1286/2007 ΕΕμπΔ 2008. 525, ΕφΘεσ 3022/2006 ΕΕμπΔ 2007. 432, ΕφΑθ

9040/2000 ΕλλΔνη 2002. 217)
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ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ Ν. 2121/1993

▪ Το άρθρο 65 του Ν. 2121/1993 αποτελεί ειδική διάταξη σε σχέση με το άρθρο 914 του ΑΚ, το

οποίο εφαρμόζεται, όπου η ειδική αυτή διάταξη καταλείπει κενά και στο βαθμό που δεν είναι

ασυμβίβαστη η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ με το νομοθετικό πνεύμα που

διέπει τις διατάξεις των άρθρων 63 επ. του Ν. 2121/1993 (ΑΠ 484/2020 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ

509/2015 ΧρΙΔ 2015.616, ΑΠ 872/2009 ΧρΙΔ 2010. 298, ΑΠ 1493/2009 ΧρΙΔ 2010. 568)

▪ Η υπαιτιότητα του υπόχρεου, κατ’ άρθρο 330 του ΑΚ, κατά το οποίο απαιτείται δόλος ή

αμέλεια (ΕφΑθ 5162/2011 ΕλλΔνη 2013. 472), απαιτείται μόνο για την αξίωση αποζημίωσης,

ενώ η ίδια η πράξη της προσβολής συνεπάγεται και το παράνομο (ΑΠ 438/2018 ΝΟΜΟΣ,

ΑΠ 509/2015 ΔΕΕ 2015. 854, ΑΠ 649/2013 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 651/2013 ΕΕμπΔ 2013. 970, ΑΠ

1030/2010 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 872/2009 ΧρΙΔ 2010. 298, ΑΠ 1493/2009 ΧρΙΔ 2010. 568, ΑΠ

919/2007 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 1819/2016 ΝοΒ 2017. 79, ΕφΑθ 2724/2012 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ

2648/2010 ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 1031/2008 ΕπισκΕΔ 2008. 872, ΕφΑθ 6234/2007 ΝΟΜΟΣ,

ΕφΘεσ 1286/2007 ΕπισκΕΔ 2008. 525, ΕφΘεσ 3022/2006 ΕπισκΕΔ 2007. 432, ΕφΑθ

9040/2000 ΕλλΔνη 2002. 217)
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ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ Ν. 2121/1993

▪ Ο δικαιούχος δεν οφείλει να αποδείξει το γεγονός ότι η προσβολή έγινε χωρίς

την άδειά του ή ότι συντρέχει άλλος λόγος άρσης του παρανόμου, δηλαδή η

φύση του απόλυτου δικαιώματος καθιερώνει ένα οιονεί μαχητό τεκμήριο ότι κάθε

πράξη προσβολής που γίνεται χωρίς τη συναίνεση ή άδεια του δικαιούχου, είναι

παράνομη και εκείνος, ο οποίος αρνείται τη συνδρομή της προσβολής, οφείλει

να το αποδείξει

▪ Τεκμαίρεται η παρανομία της επέμβασης στο απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα

και ο εναγόμενος προσβολέας που αρνείται τη συνδρομή της προσβολής, θα

πρέπει να ισχυριστεί κατ’ ένσταση και να αποδείξει τα γεγονότα, που αποκλείουν

τον παράνομο χαρακτήρα της προσβολής (ΑΠ 1420/2019 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ

1215/2019 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 415/2018 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 509/2015 ΔΕΕ 2015. 854, ΕφΑθ

761/2016 ΝοΒ 2016. 854, ΕφΑθ 1567/2014 ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ 1145/2007

ΝΟΜΟΣ), με την ύπαρξη νόμιμης άδειας εκμετάλλευσης ή συναίνεσης του

δημιουργού (ΕφΑθ 6234/2007 ΕλλΔνη 49. 589)
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ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ Ν. 2121/1993

Σε περίπτωση προσβολής του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας με οποιοδήποτε

τρόπο, ο δικαιούχος υποχρεούται να επικαλεσθεί και να αποδείξει την πρωτοτυπία

του έργου, ότι είναι φορέας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (ενεργητική

νομιμοποίηση), την ταυτότητα ή ουσιαστική ομοιότητα μεταξύ των έργων

(πρωτότυπου και προσβάλλοντος) και την πράξη προσβολής των ηθικών ή

περιουσιακών εξουσιών και, εφόσον ζητεί αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση,

την υπαιτιότητα και το μέγεθος της ζημίας (ΑΠ 1215/2019 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 4444/2021

αδημ., ΕφΑθ 5206/2021 αδημ., ΕφΑθ 2889/2010 ΔΕΕ 2010. 1291, ΕφΑθ 6234/2007

ΕλλΔνη 2008. 589, ΜονΕφΑθ 856/2022 αδημ.)
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

(άρθρο 65 του Ν. 2121/1993)

▪ Ενάγων είναι ο δημιουργός, ο φορέας του συγγενικού δικαιώματος, ο δημιουργός μίας

βάσης δεδομένων, ο κατασκευαστής μίας βάσης δεδομένων, οι ειδικοί ή καθολικοί

δικαιοπάροχοι αυτών, κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και προστασίας, στον οποίο

έχει ανατεθεί η διαχείριση των περιουσιακών εξουσιών του δημιουργού ή δικαιούχου

συγγενικού δικαιώματος (άρθρο 55 παρ. 2 του Ν. 2121/1993) ή ο οποίος είναι αρμόδιος για

την είσπραξη της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 του Ν. 2121/1993 (άρθρο 55 παρ. 1

στοιχ. δ’ του Ν. 2121/1993)

▪ Ο δικαιούχος εκμετάλλευσης περιουσιακού δικαιώματος με σύμβαση αποκλειστικής

εκμετάλλευσης, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί το αντίθετο, νομιμοποιείται έναντι των τρίτων

που προσβάλλουν τις εξουσίες, τις οποίες δικαιούται να ασκεί βάση της σύμβασης (ΕφΑθ

5866/2003 ΔΕΕ 2003. 1330)



z
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

(άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 2121/1993)

▪ Η δυνατότητα άσκησης αναγνωριστικής αγωγής θεμελιώνεται στη γενική διάταξη του

άρθρου 70 του ΚΠολΔ

▪ Για το ορισμένο της αξίωσης πρέπει να περιέχονται στο δικόγραφο πλήρη στοιχεία της

ενεργητικής νομιμοποίησης και του άμεσου εννόμου συμφέροντος του ενάγοντος, το οποίο

συνίσταται στην αντιτασσόμενη από τον εναγόμενο αμφισβήτηση των προβαλλόμενων από

τον ενάγοντα δικαιωμάτων με πράξεις προσβολής και τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε

χώρα η αμφισβήτηση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αβεβαιότητα ως προς την ύπαρξη ή

μη των σχετικών δικαιωμάτων του ενάγοντος, η οποία δημιουργεί κινδύνους για τα

συμφέροντα του τελευταίου (ΕφΑθ 4444/2021 αδημ.)

▪ Δύναται να εγερθεί και αρνητική αναγνωριστική αγωγή, με την οποία θα ζητείται να

αναγνωρισθεί η ανυπαρξία του δικαιώματος, σε περίπτωση που ο εναγόμενος ισχυρίζεται

αβάσιμα ότι είναι δημιουργός ενός έργου



z
ΑΞΙΩΣΗ ΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΣΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ   
(άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 2121/1993)

▪ Οι αξιώσεις αυτές θεμελιώνονται στη γενική διάταξη του άρθρου 60 του ΑΚ

▪ Η άρση της προσβολής µπορεί να περιλαµβάνει, κατ’ αίτηση του ενάγοντος, ενδεικτικά: α) την απόσυρση

από το εµπόριο των εµπορευµάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωµα του παρόντος νόµου και,

εφόσον απαιτείται, των υλικών που χρησίµευσαν στη δηµιουργία ή την κατασκευή των εν λόγω

εµπορευµάτων, β) την οριστική αποµάκρυνση αυτών από το εµπόριο ή γ) την καταστροφή αυτών (άρθρο

65 παρ. 1 του Ν. 2121/1993)

▪ Το δικαστήριο καταδικάζοντας σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή

οκτακοσίων ογδόντα (880) έως δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ υπέρ του δημιουργού ή του

δικαιούχου συγγενικού δικαιώματος προβλεπόμενου στα άρθρα 46 έως 48 και 51 του Ν. 2121/1993, καθώς

και προσωπική κράτηση έως ένα έτος, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 947 του ΚΠολΔ

▪ Υπαιτιότητα απαιτείται μόνο για την αξίωση αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής

βλάβης, και όχι για την αξίωση άρσης της προσβολής και παράλειψης στο μέλλον (ΕφΑθ 5169/2021 αδημ.,

ΕφΑθ 2224/2006 ΕλλΔνη 2008. 621) και συνεπώς για την έγερση αγωγής άρσης ή παράλειψης, αρκεί η

επίκληση της προσβολής, χωρίς να απαιτείται επίκληση και απόδειξη των πραγματικών περιστατικών που
ανάγονται στην έννοια της αμέλειας ή του δόλου



z
ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

(άρθρο 65 παρ. 2 του Ν. 2121/1993)
(άρθρο 65 παρ. 2

▪ Προς διευκόλυνση της απόδειξης της ζημίας του δικαιούχου και προσδιορισμό της πλήρους αποζημίωσης

καθορίζεται ένα ελάχιστο όριο αποζημίωσης που είναι το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο

καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς άδεια ο υπόχρεος (ΑΠ 484/2020 ΝΟΜΟΣ,

ΑΠ 439/2018 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1493/2009 ΧρΙΔ 2010. 568, ΕφΑθ 4352/2021 αδημ.)

▪ Ο δικαιούχος μπορεί να αποδείξει αντί για το μέγεθος της ζημίας του, την συνήθως καταβαλλόμενη αμοιβή,

χωρίς να απαιτείται ειδικός προσδιορισμός της ζημίας, λόγω ακριβώς της δυσκολίας απόδειξης της ζημίας

του δικαιούχου, αλλά και λόγω της ιδιαίτερης φύσης και σκοπού του εν λόγω δικαιικού κανόνα, που δεν έχει

μόνο αποκαταστατικό, αλλά και αποτρεπτικό - κυρωτικό χαρακτήρα (ΕφΑθ 170/2017 ΕλλΔνη 2017. 1468)

▪ Το πραγματικό του κανόνα δικαίου που περιέχει η εν λόγω διάταξη, αναφορικά με την αποζημίωση,

προϋποθέτει (περιλαμβάνει) υπαιτιότητα και προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού

δικαιώματος, παράνομη δηλαδή συμπεριφορά (ΑΠ 1327/2018 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 651/2013 ΧΡΙΔ 2013. 701, ΑΠ

1030/2010 ΔιΜΕΕ 2010. 376, ΑΠ 872/2009 ΧρΙΔ 2010. 298, ΑΠ 963/2006 ΝΟΜΟΣ)
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ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

(άρθρο 65 παρ. 2 του Ν. 2121/1993)

(άρθρο 65 παρ. 2

▪ Ως βάση υπολογισμού της οφειλόμενης αποζημίωσης λαμβάνεται η αμοιβή, η οποία

συνήθως καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χρήση ο υπόχρεος,

δηλαδή για τον υπολογισμό της καταβλητέας αποζημίωσης - η οποία δεν δύναται να

προσκρούει στην αρχή της αναλογικότητας – λαμβάνονται υπόψη αντικειμενικά κριτήρια

σύγκρισης, μεταξύ των οποίων και οι κρατούσες κατά τον χρόνο επέλευσης της ζημίας

συνθήκες αγοράς για την χρήση του έργου, ενόψει συγκεκριμένης επιχειρηματικής

δραστηριότητας (ΑΠ 439/2018 ΝΟΜΟΣ)

▪ Λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης τα συναλλακτικά ήθη και οι

συνήθειες και τα δεδομένα της κοινής πείρας

▪ Οφείλονται τόκοι, είτε από την υπερημερία του οφειλέτη, όταν έχει προηγηθεί δικαστική ή

εξώδικη όχλησή του, είτε από την επίδοση αγωγής, εάν δεν έχει προηγηθεί τέτοια όχληση

(ΜονΕφΑθ 1511/2022 αδημ.)



z
ΑΞΙΩΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

(άρθρο 65 παρ. 2 του Ν. 2121/1993)

▪ Η αξίωση χρηματικής ικανοποιήσης λόγω ηθικής βλάβης που αφορά στην προσωπικότητα του δημιουργού,

ενυπάρχει σε κάθε περίπτωση προσβολής του ηθικού δικαιώματος, ενώ σε περίπτωση προσβολής του

περιουσιακού δικαιώματος, συναπτόμενη πάλι με τις περί προσβολής της προσωπικότητας διατάξεις, είναι

ενδεχόμενο να ενυπάρχει ως παρεπόμενη συνέπεια (ΕφΑθ 5162/2011 ΕλλΔνη 2013. 472)

▪ Την δικαιούται ο δημιουργός, ανεξαρτήτως εάν έχει μεταβιβάσει το περιουσιακό δικαίωμα επί του έργου,

καθώς διά της παράνομης και υπαίτιας προσβολής προσβάλλεται το ηθικό δικαίωμά του επί του έργου

(ΕφΠειρ 752/2014 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 6520/2008 ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 711/2008 ΝΟΜΟΣ, ΜονΕφΘες 71/2018

ΝΟΜΟΣ)

▪ Είναι δυνατή η αποκατάσταση της ηθικής βλάβης με άλλα μέσα κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 59

του ΑΚ, όπως η αίτηση συγνώμης ή δημοσίευσης στον τύπο

▪ Το νομικό πρόσωπο ως φορέας εννόμων αγαθών, μπορεί, να ζητήσει χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής

βλάβης, αν με την αδικοπραξία προσβλήθηκε η εμπορική του πίστη, η επαγγελματική του υπόληψη και

γενικά το εμπορικό του μέλλον, πρέπει όμως να αποδείξει ότι υπέστη τέτοια, διότι η ηθική βλάβη στα νομικά

πρόσωπα δεν αναφέρεται, όπως στα φυσικά πρόσωπα, σε ενδιάθετο αίσθημα αναγόμενο στον εσωτερικό

κόσμο κρινόμενο με τα δεδομένα της ανθρώπινης λογικής χωρίς αποδείξεις, αλλά σε μία συγκεκριμένη

βλάβη που έχει υλική υπόσταση (ΑΠ 730/2015 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 382/2011 ΝοΒ 2011. 2158, ΕφΑθ 2553/2021

αδημ., ΜονΕφΘες 78/2018 ΝΟΜΟΣ, ΜονΕφΘεσ 626/2014 ΝΟΜΟΣ, ΕφΘρ 586/2009 αδημ)



z
ΑΞΙΩΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

(άρθρο 65 παρ. 2 του Ν. 2121/1993)

▪ Για το ορισμένο της σχετικής αξίωσης, αρκεί να αναφέρεται το είδος της προσβολής, η παράνομη πράξη που την

προκάλεσε, ο αιτιώδης μετ’ αυτής σύνδεσμος και ότι ο προσβάλων τελούσε σε υπαιτιότητα

▪ Ειδικότεροι προσδιορισμοί, όπως είναι η έκταση της βλάβης που υπέστη ο παθών, η βαρύτητα του πταίσματος του

υπαιτίου, καθώς και οι συμπαρομαρτούσες συνθήκες, δηλαδή η περιουσιακή κατάσταση, η κοινωνική θέση, οι προσωπικές

σχέσεις των διαδίκων κ.λπ., αποτελούν είτε ιδιότητες των στοιχείων που συνθέτουν την ιστορική βάση της αγωγής (έκταση

βλάβης, βαρύτητα πταίσματος), είτε περιστατικά που λαμβάνονται υπόψη για να καθορισθεί το εύλογο χρηματικό ποσό για

την ικανοποίηση του παθόντος (συμπαρομαρτούσες συνθήκες), δηλαδή δεν αποτελούν ίδια και αυτοτελή στοιχεία, ώστε η

παράθεσή τους να είναι απαραίτητη για την πληρότητα της αγωγής, αλλά τα δικαστήρια αποφαίνονται γι’ αυτά κατά κρίση

ελεύθερη και μη υποκείμενη σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 105/2020 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 4444/2021 αδημ.)

▪ Σκοπός της διάταξης του άρθρου 932 του ΑΚ είναι να επιτυγχάνεται μία υπό ευρεία έννοια αποκατάσταση του παθόντος

για την ηθική του βλάβη, λόγω της αδικοπραξίας, ώστε αυτός να απολαύει μία δίκαιη και επαρκή ανακούφιση και

παρηγοριά, χωρίς, από το άλλο μέρος, να εμπορευματοποιείται η προσβληθείσα ηθική αξία και να επεκτείνεται υπέρμετρα

το ύψος της αποζημίωσης για ηθική βλάβη, που δεν μπορεί να αποτιμηθεί επακριβώς σε χρήμα

▪ Επιβάλλεται όμως, σε κάθε περίπτωση να τηρείται, κατά τον καθορισμό του επιδικαζόμενου ποσού, η αρχή της

αναλογικότητας (ΑΠ 415/2018 ΕΕμπΔ 2019. 712, ΜονΕφΘες 71/2018 ΝοΒ 2019. 750)



z
ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΕΑ

(άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 2121/1993)

▪ Αντί για αποζημίωση και χωρίς υπαιτιότητα του υπόχρεου, ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του

συγγενικού δικαιώματος, μπορεί να αξιώσει είτε την καταβολή του ποσού κατά το οποίο ο υπόχρεος

έγινε πλουσιότερος από την εκμετάλλευση του έργου, ή του αντικειμένου συγγενικού δικαιώματος

προβλεπόμενου στα άρθρα 46 έως 48 και 51 του Ν. 2121/1993, χωρίς άδεια του δημιουργού ή του

δικαιούχου, είτε την καταβολή του κέρδους που ο υπόχρεος αποκόμισε από την εκμετάλλευση αυτή

(ΑΠ 872/2009 ΕλλΔνη 2009. 1055, ΑΠ 963/2006 ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 1336/2015 ΝΟΜΟΣ)

▪ Το ποσό αυτό θα προσδιορισθεί σε συνάρτηση με την αμοιβή που συνήθως καταβάλλεται στον

δικαιούχο για το είδος της εκμετάλλευσης του έργου, αφού τη δαπάνη αυτής της αμοιβής απέφυγε ο

υπόχρεος και έτσι έγινε πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία του δικαιούχου (ΕφΑθ

3403/1988 ΝοΒ 1989. 441, ΜονΕφΑθ 856/2022 αδημ.)

▪ Η αξίωση αυτή απόδοσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού επιτρέπεται να σωρευθεί επικουρικά με

την κατά την παρ. 2 αξίωση αποζημίωσης και για την περίπτωση απόρριψης της κύριας βάσης της

αγωγής (ΑΠ 1051/2015 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1625/2014 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 651/2013 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 872/2009

ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1493/2009 ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 1166/2017 ΝΟΜΟΣ)



z
ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ

▪ Η ύπαρξη νόμιμης άδειας εκμετάλλευσης αποτελεί ένσταση, καταλυτική της αγωγής,

στηριζόμενη στο άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 2121/1993, την οποία οφείλει να επικαλεσθεί και να

αποδείξει ο εναγόμενος (ΑΠ 552/2015 Αρμ. 2016. 441, ΑΠ 1493/2009 ΧρΙΔ 2010. 568),

εφόσον αρνείται τη συνδρομή της προσβολής στο απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα του

ενάγοντος

▪ Η μη τήρηση του επιβαλλόμενου από τη διάταξη του άρθρου 14 του Ν. 2121/1993 έγγραφου

τύπου, δεν αποτελεί υποχρεωτικό περιεχόμενο της ένστασης περί ύπαρξης νόμιμης άδειας

εκμετάλλευσης των πνευματικών δημιουργημάτων, αφού η τελευταία αναπτύσσει πλήρη

ενέργεια, ακόμη και αν ελλείπει αυτός (ΑΠ 1065/2014 ΔΕΕ 2015. 28),

▪ Η επίκληση της ακυρότητας, λόγω μη τήρησης του εγγράφου τύπου από τον δημιουργό,

συνιστά αντένσταση, καταλυτική της προαναφερόμενης ένστασης (ΕφΑθ 4444/2021 αδημ.,

ΜονΕφΑθ 1511/2022 αδημ.).



z

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

▪ Με το Ν. 2121/1993 εισήχθησαν υπέρ του δημιουργού δύο αξιώσεις, άγνωστες κατά το προγενέστερο

δίκαιο, αφενός η ανεξάρτητη από το πταίσμα του παραβάτη αξίωση για καταβολή του κέρδους που αυτός

αποκόμισε από την εκμετάλλευση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, αφετέρου η εξαρτώμενη από

το πταίσμα του παραβάτη αξίωση για καταβολή αποζημίωσης τουλάχιστον ισόποσης με το διπλάσιο της

αμοιβής που συνήθως καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς άδεια ο παραβάτης

▪ Η αξίωση για το διπλάσιο της συνήθους αμοιβής δεν απαντάται σε άλλα πεδία του εθνικού μας δικαίου

διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει τύχει εκτεταμένης ερμηνείας και εφαρμογής από τη νομολογία των

ελληνικών δικαστηρίων, όπως καταδεικνύεται από τα ανωτέρω παραδείγματα

▪ Οι προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 2 και 3 του Ν. 2121/1993 απηχούν τη νομοθετική

μέριμνα για την διευκόλυνση της αποκατάστασης της ζημίας του δημιουργού και κρίνονται όχι μόνο

επαρκείς για την εξυπηρέτηση του νομοθετικού τους σκοπού, αλλά και συμβατές προς τις αντίστοιχες

διατάξεις της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου

2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αφού θεσπίζουν ουσιαστικά το ίδιο

σύστημα αξιώσεων με εκείνο του άρθρου 13 της Οδηγίας



z ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


