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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

 

         Πνευματική  ιδιοκτησία  είναι  ο  κλάδος  εκείνος  του  δικαίου  που  

ρυθμίζει  την  προστασία  του  πνευματικού  δημιουργού  και  κυρίως  τα  

δικαιώματα  που  η  έννομη  τάξη  αναγνωρίζει  στο  δημιουργό  πάνω  στο  

έργο  του .  Είναι  τέκνο  της  τεχνολογίας  και  καλείται  να  προσαρμόζεται  

συνεχώς  στις  εξελίξεις  της  που  δεν  αφορούν  πλέον  μόνον  την  ευρεία  

διάδοση  και  εκμετάλλευση  των  έργων .  Επομένως  τη  μεγαλύτερη  

«κρίση» από  τη  στιγμή  της  δημιουργίας  της  ως  κλάδου  του  δικαίου ,  

αντιμετωπίζει  η  πνευματική  ιδιοκτησία  στο  πλαίσιο  της  σύγχρονης  

ψηφιακής  εποχής  και  διάδοσης  του  διαδικτύου .  Πράγματι  η  εξέλιξη  του  

δικαίου  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  συμβαδίζει  με  την  ανάπτυξη  της  

τεχνολογίας ,  σε  μια  συνεχή  προσπάθεια  προσαρμογής  της  στα  νέα  

δεδομένα .  Με  την  εισαγωγή  ενός  πνευματικού  έργου  σε  ένα  ψηφιακό  

δίκτυο ,  όπως  είναι  το  ίντερνετ ,  γίνεται  εξαιρετικά  δύσκολο  να  

εξασφαλισθεί  ότι  τούτο  δε  θα  αντιγραφεί ,  τροποποιηθεί  ή  αποτελέσει  

αντικείμενο  εκμετάλλευσης  χωρίς  τη  γνώση  και  την  άδεια  του  

δικαιούχου  των  πνευματικών  δικαιωμάτων  διότι  η  νέα  τεχνολογία  

επιτρέπει  τη  μεταφορά  ενός  ασύλληπτα  μεγάλου  αριθμού  δεδομένων  με  

πρωτόγνωρη  ταχύτητα ,  χωρίς  απώλεια  πιστότητας .  

        Στο  διαδίκτυο  διακινείται  καθημερινά  ένας  μεγάλος  αριθμός  

κοινόχρηστων  πληροφοριών  που  είναι  ελεύθερες  από  κάθε  προστασία ,  

αλλά  και  αναρίθμητα  πνευματικά  έργα ,  κάθε  είδους:  επιστημονικά , 

μουσικά ,  εικαστικά ,  οπτικοακουστικά ,  κλπ  που  αποτελούν  την  

ραχοκοκαλιά  των  λεγόμενων  «λεωφόρων  των  πληροφοριών». Αυτή  η  

κοινωνία  της  πληροφορίας  από  τη  μια  πλευρά  παρέχει  στους  

δημιουργούς  ένα  νέο  βήμα  παγκόσμιας  εμβέλειας ,  με  πρωτόγνωρες  

δυνατότητες  ταχύτατης  διάδοσης  των  έργων  τους  σε  απεριόριστο  

αριθμό  ατόμων  αλλά  ταυτόχρονα  περικλείει  αναρίθμητους  κινδύνους  

για  την  διάδοση  των  έργων  χωρίς  την  άδεια  και  χωρίς  αμοιβή  τους .  

       Το  περιουσιακό  δικαίωμα  των  πνευματικών  δημιουργών  υπόκειται   

ωστόσο  από  το  νόμο  σε  ορισμένους  περιορισμούς  που  επιβάλλονται  για  



λόγους  κοινωνικής  πολιτικής  και  αποβλέπουν  κυρίως  στην  προστασία  

της  ολότητας  διότι  η  ελεύθερη  διάδοση  του  έργου  διευκολύνει  την  

ανάγκη  πληροφόρησης  του  κοινωνικού  συνόλου ,  επιτρέπει  την  

επιστημονική  πρόοδο  και  καλύπτει  διάφορες  εκπαιδευτικές  ανάγκες .  

Κάθε  χρήση  του  έργου  χωρίς  την  άδεια  του  δημιουργού  και  χωρίς  

αμοιβή  του  που  δεν  εμπίπτει  στους  νόμιμους  περιορισμούς  συνιστά  

παραβίαση  της  νομοθεσίας  περί  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  και  

επιφέρει  τόσο  αστικές  όσο  και  ποινικές  κυρώσεις  σε  βάρος  του  

παραβάτη .  

      Όλα  τα  πνευματικά  έργα  σε  ψηφιακή  μορφή  που  κινούνται  στο  

διαδίκτυο  προστατεύονται  από  το  δίκαιο  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας .  

Οι  πιο  συνηθισμένες  ίσως  περιπτώσεις  δραστηριότητας  των  χρηστών  

του  διαδικτύου  που  στρέφονται  κατά  των  δικαιωμάτων  των  

πνευματικών  δημιουργών  αφορούν  κυρίως  τα   μουσικά  και  

οπτικοακουστικά  έργα .  

      Η  χρήση  του  πνευματικού  έργου  χωρίς  την  άδεια  και  χωρίς  αμοιβή  

του  δημιουργού  στο  διαδίκτυο  είναι  μια  πράξη  παράνομη  και  ποινικά  

κολάσιμη  που  υπάγεται  στα  λεγόμενα  «εγκλήματα  του  κυβερνοχώρου».       

Προκειμένου  να  διασφαλισθεί  η  συμμετοχή  του  δημιουργού  σε  κάθε  

μορφή  εκμετάλλευσης  του  έργου  που  πραγματοποιείται  στο  ψηφιακό  

αυτό  περιβάλλον ,  απαραίτητη  κρίθηκε   η  νομοθετική  προσαρμογή  του  

δικαίου  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  και  ειδικότερα  των  περιουσιακών  

εξουσιών  του  δημιουργού  και  των  ορίων  τους .  Σημαντική  ώθηση  στη  

νομοθετική  αυτή  προσαρμογή  επέφερε  η  δραστηριότητα  της  

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  κυρίως  με  την  Οδηγία  2001/29/ΕΚ  που  αφορά  το  

περιβάλλον  του  διαδικτύου  για  την  εναρμόνιση  ορισμένων  πτυχών  του  

δικαιώματος  του  δημιουργού  και  συγγενικών  δικαιωμάτων  στην  

κοινωνία  της  πληροφορίας .  

     Το  πρόβλημα  σήμερα  δεν  είναι  πλέον  για  το  δημιουργό  εκείνος  που  

εκμεταλλεύεται  το  έργο  του  (πχ .  ο  παραγωγός  φωνογραφημάτων  ή  

οπτικοακουστικών  έργων ,  ο  εκδότης ,  ο  ραδιοτηλεοπτικός  σταθμός  

κλπ),  αλλά  ο  καταναλωτής  που  χρησιμοποιεί  το  έργο  μέσω  των  νέων  

τεχνολογιών .  Στην  επονομαζόμενη  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  μια  

θέση  που  κερδίζει  συνεχώς  έδαφος ,  είναι  αυτή  σύμφωνα  με  την  οποία  



το  απόλυτο  δικαίωμα  του  δημιουργού  και  το  μονοπώλιο  που  το  

απόλυτο  αυτό  δικαίωμα  εγκαθιδρύει  υπέρ  των  μεγάλων  επιχειρήσεων  

της  βιομηχανίας  της  πληροφορίας  και  της  επικοινωνίας ,  καταλήγει  να  

αποτελεί  εμπόδιο  στην  ελευθερία  της  έκφρασης  της  πληροφόρησης  και  

της  επικοινωνίας  και  αδικαιολόγητο  περιορισμό  των  δικαιωμάτων  

πρόσβασης  των  πολιτών  στην  πληροφορία   και  στη  γνώση  και  της  

ενεργής  τους  συμμετοχής  στο  πολιτικό  και  πολιτιστικό  γίγνεσθαι .   

 



 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

         Η Ουρανία Ψυχαράκη του Ιωάννη και της Αναστασίας γεννήθηκε στο Ρέθυμνο 

στις 18 Νοεμβρίου του 1981. 

       Αποφοίτησε από το 2ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου και σπούδασε Νομική στο 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης όπου έλαβε πτυχίο με βαθμό Λίαν Καλώς (7,192) 

το 2003. Στη συνέχεια εισήχθη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τομέα Ποινικών 

Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου έλαβε το 

2006 μεταπτυχιακό δίπλωμα στην κατεύθυνση «Ποινικό Δίκαιο – Ποινική 

Δικονομία» με Βαθμό Άριστα (8,82). Το έτος 2007 εισήχθη στο πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών «Πολιτική Ανάλυση και Θεωρία» του Τμήματος Πολιτικής 

Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

        Από το έτος 2005 εξασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου και είναι μέλος του 

Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου. 

        Διδάσκει από το έτος 2005 στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου και 

συγκεκριμένα έχει διδάξει τα μαθήματα: «Αστικό Δίκαιο», «Στοιχεία 

Σωφρονιστικής»,  «Ποινικό Δίκαιο», «Εργατικό Δίκαιο» και «Συνταγματικό Δίκαιο». 

Επίσης από το έτος 2008 διδάσκει στο Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής του Τμήματος Ρεθύμνου του ΤΕΙ Κρήτης το μάθημα «Μουσικές 

Επιχειρήσεις: Νομοθεσία – Μάρκετινγκ». 

        Έχει δημοσιεύσει το 2007 στο διαδικτυακό περιοδικό Τράπεζα Νομικών   

Πληροφοριών ΙNTRACOM – NOMOS άρθρο με τίτλο  «Προσωρινή Κράτηση: Οι 

προϋποθέσεις επιβολής της». 

         Γνωρίζει τρεις ξένες γλώσσες: Αγγλικά (όπου έχει λάβει το πτυχίο  First  

Certificate , University of Cambridge με  βαθμό  Α,  Γερμανικά  (όπου έχει λάβει το 

πτυχίο  Zentrale Mittelstufenprufung  με   Bαθμό  Gut) και Ιταλικά  (όπου έχει λάβει 

το πτυχίο  Certificato Superiore με  Βαθμό Molto Bene). 
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Η  ΠΡΟΣΒΟΛΗ  ΤΗΣ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  ΣΤΗΝ  

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

 

 

 

Ι .  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

      Στο  πλαίσιο  της  συζήτησης  για  τις  Νέες  Τεχνολογίες  και  τα  Νέου  

Τύπου  Δικαιώματα  ιδιαίτερη  θέση  κατέχει  το  ζήτημα  της  σχέσης  

Πνευματικής  Ιδιοκτησίας  και  Κοινωνίας  των  Πληροφοριών .  Η  

πνευματική  ιδιοκτησία ,  ως  θεσμός  και  ως  δικαίωμα  που  απονέμεται  

στους  πνευματικούς  δημιουργούς  για  να  τους  εξασφαλίσει  τη  

διαφύλαξη  και  την  εκμετάλλευση  των  έργων  τους ,  είναι  τέκνο  της  

τεχνολογίας .   

       Η  τεχνολογία  εξελίσσεται  διαρκώς ,  εξαναγκάζοντας  και  την  

πνευματική  ιδιοκτησία  να  προσαρμόζεται .  Μάλιστα  η  έκρηξη  της  

ψηφιακής  τεχνολογίας  των  τελευταίων  χρόνων ,  όπως  αυτή  εκφράζεται  

με  χαρακτηριστικό  τρόπο  μέσα  από  την  ανάπτυξη  του  διαδικτύου ,  

μετέβαλε  ριζικά  τον  τρόπο  επικοινωνίας ,  συναλλαγής ,  ενημέρωσης  και  

ψυχαγωγίας  και  αποτελεί  τη  νέα  μεγάλη  πρόκληση  στην  οποία  το  

δίκαιο  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  καλείται  να  απαντήσει .  

      Αναπόφευκτα  η  ανάπτυξη  του  ψηφιακού  περιβάλλοντος  και  της  

κοινωνίας  της  πληροφορίας  κινείται  ανάμεσα  σε  δύο  πόλους :  Από  τη  

μια  πλευρά  ανάμεσα  στην  ανάγκη  αυξημένης  προστασίας  των  

δικαιούχων  από  μια  παράνομη  οικειοποίηση  και  ανεξέλεγκτη  διάχυση  

του  έργου  τους  και  από  την  άλλη  πλευρά  ανάμεσα  στην  κοινωνική  

επιταγή  ελεύθερης  και  ακώλυτης  πρόσβασης  του  κοινού  στην  

πληροφορία ,  ως  παράγοντα  πολιτικής ,  οικονομικής  και  πολιτιστικής  

εξέλιξης .  Αναδεικνύεται  μείζονος  σημασίας  η  προστασία  των  πολιτών  

από  μια  μονοπώληση  των  πηγών  γνώσης  και  πληροφόρησης ,  οπότε  
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τίθεται  το  ζήτημα  του  επιτρεπτού  ή  της  απαγόρευσης  θέσεως  

περιορισμών  στην  ροή  των  πληροφοριών .1 

        Η  αναζήτηση  της  χρυσής  τομής  και  της  εξεύρεσης  της  ισορροπίας  

ανάμεσα  σε  αυτούς  του  δύο  πόλους  δεν  είναι  εύκολη .  Είναι  πολλά  τα  

δικαιώματα  που  πρέπει  να  σταθμιστούν ,  τα  οποία  τελούν  υπό  την  

προστασία  του  Συντάγματος .  Τα  θέματα  αυτά  χρήζουν  όμως  άμεσης  

αντιμετώπισης  διότι  εάν  δεν  λυθούν ,  είναι  ενδεχόμενο  να  πάνε  χαμένες  

οι  τεράστιες  δυνατότητες  που  προσφέρει  το  διαδίκτυο  για  την  

ανταλλαγή  νέων  πληροφοριών ,  λόγω  του  φόβου  των  πνευματικών  

δημιουργών  για  την  ακεραιότητα  των  έργων  τους  και  την  ικανότητα  

τους  να  συγκεντρώσουν  χρηματική  αποζημίωση .  Επίσης ,  το  

ηλεκτρονικό  εμπόριο  δε  θα  μπορέσει  να  φθάσει  στην  πλήρη  δυνατή  

ανάπτυξή  του ,  εάν  δεν  ρυθμιστούν  τα  θέματα  της  πνευματικής  

ιδιοκτησίας  στο  διαδίκτυο2.  

     Με  την  παρούσα  εργασία  επιχειρείται  να  γίνει  μια  διερεύνηση  της  

έννοιας  και  της  φύσης  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας ,  της  ιστορικής  της  

διαδρομής  και  της  προσαρμογής  της  στις  έως  τώρα  τεχνολογικές  

εξελίξεις .  Στη  συνέχεια  γίνεται  αναφορά  στο  ζήτημα  της  σχέσης  

ψηφιακής  τεχνολογίας  και  διαδικτύου  με  την  πνευματική  ιδιοκτησία  

και  παρουσιάζονται  οι  νεότερες  εξελίξεις  στον  διεθνή  χώρο  αναφορικά  

με  την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  και  την  προστασία  της  πνευματικής  

ιδιοκτησίας .  

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Σταυρίδου Σύλβια, «Τα τεχνολογικά μέτρα στην υπηρεσία της διαχείρισης και προστασίας της 
πνευματικής ιδιοκτησίας,» σε Κοινωνία των Πληροφοριών και Πνευματική Ιδιοκτησία- Η Νέα 
Κοινοτική Ρύθμιση, Επιμέλεια Μ.Θ. Μαρίνος, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2001, 
σελ. 98. 

2 D’ Orso Maureen, “Challenges to Intellectual Property in Cyperspace”, στην ιστοσελίδα 
http://www.cs.georgetown.edu/~denning/cosc450/papers/dorso.html 
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ΙΙ .  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΝΟΙΑ  ΚΑΙ  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

      

       Πνευματική  ιδιοκτησία  ονομάζεται  το  δικαίωμα   που  η  έννομη  

τάξη  απονέμει  στο  δημιουργό  ενός  πνευματικού  έργου  πάνω  στο  έργο  

του .  Αποτελεί  τον   κλάδο  εκείνο  του  δικαίου  που  ρυθμίζει  τα  

δικαιώματα  που  η  έννομη  τάξη  αναγνωρίζει  στο  δημιουργό  πάνω  στο  

έργο  του ,  καθώς  και  την  προστασία  του .   «Εκείνος  που  κατασκευάζει  ή  

παράγει  υλικά  αντικείμενα ,  δηλαδή  αντικείμενα  που  το  νόημά  τους  

εξαντλείται  στην  υλική  τους  ύπαρξη ,  είναι  μάλλον  «μεταπλαστής», 

αφού  επεξεργάζεται  και  μεταπλάθει  κάποια  ύλη  που  υπάρχει  πριν  και  

ανεξάρτητα  από  αυτόν .  Αντιθέτως ,  ο  πνευματικός  δημιουργός  

δημιουργεί  πραγματικά  νέες  μορφές  και  νέες  ιδέες ,  αντλώντας  από  την  

προσωπικότητα  του  έστω  και  αν  ενσωματώνει  τα  δημιουργήματα  του  σε  

ύλη  που  προϋπήρχε ,  έστω  και  αν  εκφράζεται  με  λέξεις  ή  ήχους  ή  

χρώματα  ή  σχήματα  που  είναι  στη  διάθεση  του  καθενός».3  

       Τρεις  είναι  οι  βασικές  ιδιομορφίες  που  παρουσιάζει  η  πνευματική  

ιδιοκτησία .  Η  πρώτη  είναι  ότι  το  αντικείμενο  της  είναι  άυλο .  

Προστατεύεται  δηλαδή  το  έργο  ως  άυλο  αγαθό  και  όχι  ως  ενσώματο  

αντικείμενο .  Αντικείμενο  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  είναι  το  

πνευματικό  δημιούργημα  (κείμενο ,  μουσική ,  εικόνα  κλπ) και  όχι  το  

υλικό  αντικείμενο  πάνω  στο  οποίο  το  δημιούργημα  έχει  ενσωματωθεί  

(χαρτί ,  δίσκος ,  μάρμαρο  κλπ).  Αυτός  ο  άυλος  χαρακτήρας  έχει  σαν  

συνέπεια  ότι  είναι  δυνατή  η  σύγχρονη  παρουσία  του  έργου  σε  άπειρους  

τόπους  και  η  σύγχρονη  ανάπτυξη  πολλαπλών  εξουσιών  πάνω  στο  έργο .  

      Η  δεύτερη  ιδιαιτερότητα  του  είναι  ότι  η  πνευματική  ιδιοκτησία  δεν  

προστατεύει  μόνο  τα  περιουσιακά  συμφέροντα  του  δημιουργού  αλλά  

και  τα  συμφέροντα  του  που  ανάγονται  στη  σφαίρα  της  προσωπικότητας  

του ,  στην  ιδιαίτερη  ηθική  σχέση  κάθε  δημιουργού  με  το  έργο  του .4 

Έτσι  η  πνευματική  ιδιοκτησία  έχει  ένα  μικτό  χαρακτήρα  και  

περιλαμβάνει  δύο  επιμέρους  δικαιώματα ,  το  ηθικό  και  το  περιουσιακό  

δικαίωμα .  Το  μεν  ηθικό  έχει  προσωπικό  χαρακτήρα  και  αποσκοπεί  στην  
                                                 
3 Κουμάντος Γεώργιος, Πνευματική ιδιοκτησία, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1995, σελ. 1.  
4 Κουμάντος Γεώργιος, ό.π., σελ. 3-4. 
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προστασία  του  προσωπικού  δεσμού  του  δημιουργού  με  το  έργο  του ,  

ενώ  το  περιουσιακό  έχει  οικονομική  αξία  και  είναι  δεκτικό  

εκμετάλλευσης .  Τα  δύο  αυτά  δικαιώματα ,  παρά  του  ότι  εμφανίζουν  

κοινά  εννοιολογικά  γνωρίσματα ,  έχουν  δηλαδή  απεριόριστο ,  απόλυτο  

και  αποκλειστικό  χαρακτήρα ,  παράλληλα  είναι  ανεξάρτητα  μεταξύ  

τους ,  γιατί  το  καθένα  από  αυτά  μπορεί  να  έχει  διαφορετικό  φορέα ,  

αφού  το  περιουσιακό  δικαίωμα  μεταβιβάζεται  εν  ζωή  ή  αιτία  θανάτου ,  

ενώ  το  ηθικό  δικαίωμα  μόνο  μετά  το  θάνατο  του  δημιουργού  

περιέρχεται  στους  κληρονόμους  του5.  Σύμφωνα  με  το  ελληνικό  δίκαιο ,  

τα  δύο  αυτά  δικαιώματα  διαρκούν  όλη  του  ζωή  του  δημιουργού  και  για  

70 χρόνια  μετά  το  θάνατό  του ,  ενώ  μετά  τη  λήξη  της  διάρκειας  αυτής ,  

μόνο  τα  κράτος  μπορεί  να  παρέμβει  για  να  ασκήσει  ορισμένες  από  τις  

εξουσίες  του  ηθικού  δικαιώματος .   

      Η  τρίτη ,  τέλος ,  ιδιομορφία  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  

προκαλείται  από  το  γεγονός  ότι  κάθε  πνευματικό  δημιούργημα  είναι ,  

από  την  ίδια  του  τη  φύση ,  μοναδικό  και  ανεπανάληπτο .  Ο  πνευματικός  

δημιουργός  έχει  μια  θέση  κατ’ ανάγκη  μονοπωλιακή  αναφορικά  με  το  

κάθε  έργο  του  και  αυτό  κάνει  προβληματική  την  εφαρμογή ,  γενικά  στην  

πνευματική  ιδιοκτησία ,  των  κανόνων  που  επιχειρούν  να  μετριάσουν  τις  

συνέπειες  της  μονοπωλιακής  θέσης .6 

      Ως  πνευματικό  έργο  νοείται  κάθε  πρωτότυπο  πνευματικό  

δημιούργημα  λόγου ,  τέχνης  ή  επιστήμης  που  εκφράζεται  με  

οποιαδήποτε  μορφή .  Ιδίως ,  προστατεύονται  τα  γραπτά  ή  προφορικά  

κείμενα ,  οι  μουσικές  συνθέσεις ,  τα  θεατρικά  έργα ,  οι  χορογραφίες ,  οι  

παντομίμες ,  τα  οπτικοακουστικά  έργα ,  τα  έργα  εικαστικών  τεχνών ,  στα  

οποία  περιλαμβάνονται  τα  σχέδια ,  τα  έργα  ζωγραφικής  και  γλυπτικής ,  

τα  χαρακτικά  έργα  και  οι  λιθογραφίες ,  τα  αρχιτεκτονικά  έργα ,  οι  

φωτογραφίες ,  τα  έργα  των  εφαρμοσμένων  τεχνών ,  οι  εικονογραφήσεις ,  

οι  χάρτες ,  τα  τρισδιάστατα  έργα  που  αναφέρονται  στη  γεωγραφία ,  την  

τοπογραφία ,  την  αρχιτεκτονική  ή  την  επιστήμη  (βλ .  άρθρο  2 του  Ν .  

2121/1993). 

                                                 
5 Καλλινίκου Διονυσία, Πνευματική ιδιοκτησία & Συγγενικά δικαιώματα, Εκδόσεις Δίκαιο & 
Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2005, σελ. 21. 
6 Κουμάντος Γεώργιος, ό.π. σελ. 4. 
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      Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  υπαγωγή  ενός  δημιουργήματος  

στην  προστασία  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  κατά  το  ελληνικό  δίκαιο  

είναι  το  στοιχείο  της  πρωτοτυπίας .  Η  ερμηνεία  της  έννοιας  αυτής  

αφήνεται  στην  επιστήμη  και  στη  νομολογία .  Είναι  μια  έννοια  

υποκειμενική  και  γίνεται  δεκτό  ότι  συνιστά  το  αποτέλεσμα  της  

προσωπικής  συμβολής  του  δημιουργού  χάρη  στην  οποία  το  έργο  αποκτά  

κάποια  ιδιαίτερη  ατομικότητα  με  αποτέλεσμα  να  διακρίνεται  από  τα  

διανοητικά  προϊόντα  της  ανθρώπινης  καθημερινότητας .  Το  έργο  

προστατεύεται  ανεξάρτητα  από  την  αισθητική  ή  καλλιτεχνική  αξία  του  

και  ανεξάρτητα  από  τον  παράνομο  ή  ανήθικο  χαρακτήρα  του7.  

      Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  αναγνώριση  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  

αποσκοπεί  όχι  μόνο  στην  προστασία  του  δημιουργού  αλλά  και  του  

πολιτισμού  και  της  οικονομίας .  Επιβραβεύει  τον  πνευματικό  μόχθο  και  

παρέχει  στον  δημιουργό  τα  αναγκαία  οικονομικά  οφέλη  τα  οποία  του  

επιτρέπουν  να  ζήσει  και  να  συνεχίσει  τη  δημιουργία  .  Ταυτόχρονα  

προωθεί  την  πολιτιστική  και  οικονομική  ανάπτυξη  μιας  χώρας .  Οι  

λεγόμενες  πολιτιστικές  επιχειρήσεις ,  όπως  εκδοτικοί  οίκοι ,  παραγωγοί  

οπτικοακουστικών  έργων ,  οργανισμοί  ραδιοτηλεόρασης ,  αίθουσες  

θεάτρων  και  κινηματογράφων  κλπ  αποτελούν  βασικούς  συντελεστές  

συνεισφοράς  στο  εθνικό  εισόδημα8.  

      Εκτός  από  την  πνευματική  δημιουργία  υπάρχουν  και  εισφορές  και  

άλλων  προσώπων  που  συμβάλλουν ,  καμιά  φορά  και  αποφασιστικά ,  στη  

δημόσια  εκτέλεση  ή  στην  αναπαραγωγή  και  γενικά  στη  διάδοση  των  

έργων ,  οι  οποίες  χρειάζονται  κάποια  προστασία  για  να  μην  γίνεται  η  

εισφορά  τους  αντικείμενο  οικειοποίησης  και  εκμετάλλευσης  από  

τρίτους .9 Τα  δικαιώματα  αυτών  των  προσώπων  ονομάζονται  συγγενικά  

δικαιώματα  και  ο  ελληνικός  νόμος  αναγνωρίζει  τέσσερα  είδη  τους:  α) 

την  ερμηνεία  ή  την  εκτέλεση  από  κάποιον  καλλιτέχνη ,  β) την  παραγωγή  

υλικών  φορέων  ήχου  και  εικόνας ,  γ) την  ραδιοτηλεοπτική  εκπομπή  και  

δ) την  στοιχειοθεσία  και  σελιδοποίηση  ενός  κειμένου  που  εκδίδεται  

εντύπως .  

                                                 
7 Καλλινίκου Διονυσία, ό.π. σελ. 27-28. 
8 Καλλινίκου Διονυσία, ό.π. σελ. 1-2. 
9 Κουμάντος Γεώργιος, ό.π. σελ. 353. 
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ΙΙΙ .  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΤΗΣ  ΕΝΝΟΙΑΣ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

        

 

       Στην  Ελλάδα ,  το  δίκαιο  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας ,  πέρα  από  

την  συνταγματική  του  κατοχύρωση ,  ρυθμίζεται  ειδικότερα  από  τον  

νόμο  2121/1993 για  την  Πνευματική  Ιδιοκτησία ,  Συγγενικά  Δικαιώματα  

και  Πολιτιστικά  Θέματα ,  όπως  ισχύει  σήμερα  μετά  τις  τροποποιήσεις  

του .  Επιπλέον ,  η  προστασία  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  

κατοχυρώνεται  μέσω  μιας  σειράς  διεθνών  συμβάσεων  που  έχουν  

κυρωθεί  από  την  Ελλάδα  και  έχουν  αποκτήσει  υπερνομοθετική  ισχύ:  

Κατοχυρώνεται  στο  άρθρο  1 παρ .  1 του  Πρώτου  Προσθέτου  

Πρωτοκόλλου  της  ΕΣΔΑ ,  στο  άρθρο  15 παρ .  1 του  Διεθνούς  Συμφώνου  

για  τα  οικονομικά ,  κοινωνικά  και  μορφωτικά  δικαιώματα  (ν .  

1532/1985), όπου  τα  συμβαλλόμενα  κράτη  αναγνωρίζουν  σε  όλους  το  

δικαίωμα  (…) να  ωφελούνται  από  την  προστασία  των  ηθικών  και  

υλικών  συμφερόντων  τα  οποία  προκύπτουν  από  κάθε  επιστημονικό ,  

φιλολογικό  ή  καλλιτεχνικό  έργο  τους .   Επίσης  η  προστασία  της  

πνευματικής  ιδιοκτησίας  εμπεριέχεται  ρητώς  τόσο  στο  άρθρο  27 παρ .  2 

της  Οικουμενικής  Διακήρυξης  των  Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου  του  

1948, όσο  και  στο  άρθρο  17 παρ .  2 του  Χάρτη  Θεμελιωδών  

Δικαιωμάτων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  του  2000.10  

         Επίσης ,  η  Ελλάδα  συμμετέχει  μεταξύ  άλλων ,  και  τρεις  πολύ  

σημαντικές  διεθνείς  συμβάσεις  για  την  προστασία  της  πνευματικής  

ιδιοκτησίας :  α)τη  Διεθνή  Σύμβαση  Βέρνης-Παρισίου  (1971), η  οποία  

στηρίζεται  στην  αρχή  της  εξομοίωσης  των  ξένων  δημιουργών  ή  έργων  

που  προστατεύονται  από  την  Σύμβαση  προς  τους  υπηκόους  της  χώρας  

όπου  ζητείται  η  προστασία  β) τη  Διεθνή  Σύμβαση  της  Ρώμης  (1961)  

που  προστατεύει   τις  τρεις  βασικές  κατηγορίες  δικαιούχων  συγγενικών  

δικαιωμάτων ,  δηλαδή  τους  ερμηνευτές  ή  εκτελεστές  καλλιτέχνες ,  τους  
                                                 
10 Σαραφιανός Δημήτριος,  «Συνταγματική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και Κοινωνία της 
Πληροφορίας. Σχέσεις σύγκρουσης ή παραπληρωματικότητας;»,  Το Σύνταγμα 2003, σελ. 650. 
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παραγωγούς  φωνογραφημάτων  και  τους  ραδιοτηλεοπτικούς  

οργανισμούς  και  γ)την  συμφωνία  ΤRIPS (1994), δηλαδή  τη  συμφωνία  

για  τα  Δικαιώματα  Διανοητικής  Ιδιοκτησίας  στον  τομέα  Εμπορίου .  

        Επιπλέον ,  η   Ελλάδα  και   ως  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης ,   

δεσμεύεται  και  από  το  δίκαιο  που  παράγεται  στους  κόλπους  της .  Τα  

τελευταία  χρόνια  έχουν  παρθεί  σοβαρές  πρωτοβουλίες  στον  τομέα  της  

πνευματικής  ιδιοκτησίας  και  των  συγγενικών  δικαιωμάτων  με  την  

έκδοση  Κοινοτικών  Οδηγιών ,  την  σημαντικότερη  από  τις  οποίες  ίσως  

αποτελεί  η  Οδηγία  2001/29/ΕΚ  για  την  εναρμόνιση  ορισμένων  πτυχών  

του  δικαιώματος  του  δημιουργού  και  των  συγγενικών  δικαιωμάτων  

στην  κοινωνία  της  πληροφορίας .  

 

 

 

IV. ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

 

 

        Απαραίτητες  προϋποθέσεις  για  την  θέσπιση  θεμελιωδών  

νομοθετικών  ρυθμίσεων  για  την  πνευματική  ιδιοκτησία  είναι  κυρίως :  

υψηλό  πολιτιστικό  επίπεδο ,  αναγνώριση  του  πνευματικού  μόχθου ,  

σεβασμός  στις  ατομικές  ελευθερίες  και  φυσικά  πρόοδος  της  

τεχνολογίας  ώστε  να  έχει  καταστεί  δυνατή  η  διάδοση  των  έργων .  Κατά  

την  αρχαιότητα  και  τον  μεσαίωνα  λοιπόν  δεν  υπήρχαν  νομοθετικές  

διατάξεις  για  την  πνευματική  ιδιοκτησία ,  όχι  γιατί  δεν  αναγνωριζόταν  

η  σπουδαιότητα  των  έργων  του  πνεύματος  αλλά  κυρίως  γιατί  δεν  ήταν  

δυνατή  η  ευρεία  διάδοση  και  εκμετάλλευση  των  έργων .  «Τα  οικονομικά  

συμφέροντα  των  καλλιτεχνών  ικανοποιούνταν  με  το  τίμημα  για  την  

απόκτηση  του  έργου  ή  με  βραβεία ,  ενώ  η  αντιγραφή  ή  παραποίηση  του  

έργου  επέσυρε  την  κοινωνική  αποδοκιμασία .» Η  εμφάνιση  της  

πνευματικής  ιδιοκτησίας  τοποθετείται  ιστορικά  την  εποχή  της  

ανακάλυψης  της  τυπογραφίας11.   

                                                 
11 Καλλινίκου Διονυσία, ό.π. σελ. 3-4. 



 8

        Το  1476 εισήχθη  η  τυπογραφία  στην  Αγγλία  της  οποίας  η  

τεχνολογία  προκάλεσε  πολλές  καινοτομίες .  Κύρια  επίπτωση  ήταν  ότι  η  

αναπαραγωγή  των  πνευματικών  δημιουργημάτων  έγινε  ευκολότερη  και  

πιο  ακριβής  και  επίσης  κατέστη  δυνατή  η  μαζική  πλέον  διανομή  των  

έργων .  Πριν  από  την  ανακάλυψη  της  τυπογραφίας ,  η  ακριβής  μετάδοση  

των  γνώσεων ,  μέσω  της  δια  χειρός  αντιγραφής ,  ήταν  περιορισμένη  και  

εξαρτώνταν  από  την  ικανότητα  του  αντιγραφέα ,  ενώ  η  νέα  τεχνολογία  

επέφερε  επαναστατικές  αλλαγές  στην  αποθήκευση ,  ανάκληση  και  

χρήση  των  αντιγράφων  των  έργων .  

        Με  την  τυπογραφία  άρχισε  να  εξαπλώνεται  μαζικά  η  ανάγνωση  

βιβλίων  και  η  επιστημονική  έρευνα ,  μαζί  με  την  έρευνα  όμως ,  άρχισαν  

να  διαδίδονται  και  πιο  εύκολα  και  ιδέες  ανατρεπτικές  για  το  καθεστώς  

της  εποχής .  Για  να  περιοριστεί  η  ανωτέρω  διάδοση  και  να  

προστατευθεί  η  εξουσία  στην  Αγγλία ,  εισήχθη  μια  σειρά  νόμων  από  το  

1529 και  έπειτα ,  σύμφωνα  με  τους  οποίους  το  προνόμιο  της  τύπωσης  

βιβλίων  ανήκε  αποκλειστικά  στην  κλειστή  συντεχνία  των  εκδοτών  αλλά  

υπό  τον  όρο  παραχώρησης  κρατικής  αδείας .  Αρχικά  δηλαδή ,  και  έως  τα  

τέλη  του  17ου  αιώνα ,  η  «πνευματική  ιδιοκτησία» συνδέθηκε  στην  

Αγγλία ,  μόνο  με  το  δικαίωμα  παραγωγής  αντιγράφων  και  όχι  με  την  

έννοια  κάποιας  μορφής  κυριότητας .  Στην  ουσία  χορηγήθηκε  στις  

συντεχνίες  των  εκδοτών  ένα  αποκλειστικό  δικαίωμα  τύπωσης  βιβλίων ,  

με  αντάλλαγμα  την  μη  διάδοση  «επικίνδυνων» για  το  καθεστώς  ιδεών .  

       Η  κατάσταση  αυτή  άρχισε  να  διαφοροποιείται  περίπου  το  1688, 

οπότε  και  η  επανάσταση  στην  Αγγλία  προκάλεσε  μεγάλες  

ανακατατάξεις  και  προβληματισμούς  γύρω  από  τις  έννοιες  της  

ελευθερίας  και  της  ιδιοκτησίας .  Η  έννοια  του  « ιδιοκτήτη» και  της  

« ιδιοκτησίας» μεταφέρθηκε  από  τα  ακίνητα  πράγματα  στα  έργα  λόγου ,  

υπό  την  επήρεια  του  θεωρητικού  έργου  του  John Lock. Αναγνωρίστηκε  

ότι  ο  συγγραφέας  όταν  γράφει  ένα  κείμενο ,  δεν  αναπαραγάγει  μόνο  τα  

μέχρι  τώρα  λεχθέντα ,  αλλά  δημιουργεί  κάτι  καινούριο ,  το  οποίο  δεν  

προϋπήρχε ,  αλλά  παράγεται  μέσω  της  έμπνευσης  στον  νου  του  

συγγραφέα ,  οπότε  το  επόμενο  βήμα  αποτελεί  το  δικαίωμα  του  

« ιδιοκτήτη» συγγραφέα  να  πουλάει  στην  ελεύθερη  αγορά  τις  ιδέες  του  

με  σκοπό  βιοπορισμού ,  αντί  να  βασίζεται  στις  χορηγίες  των  ευγενών  
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της  αρχαιότητας  και  του  μεσαίωνα .  Ωστόσο ,  η  εφεύρεση  της  

ιδιοκτησίας  του  συγγραφέα  επί  του  έργου  του  σκοπό  είχε  κυρίως  να  

εξυπηρετήσει  τη  διατήρηση  του  μονοπωλίου  τύπωσης  των  βιβλίων  από  

τη  συντεχνία  των  εκδοτών ,  καθώς  οι  συγγραφείς  μεταβίβαζαν ,  έναντι  

πενιχρής  αμοιβής ,  το  ανωτέρω  δικαίωμα  τους  στους  εκδότες .12 

        Ο  πρώτος  νόμος  για  την  πνευματική  ιδιοκτησία  θεωρείται  το  

Αγγλικό  Copyright Act του  1709 που  αναγνώρισε  στον  συγγραφέα  το  

αποκλειστικό  δικαίωμα  να  τυπώνει  τα  έργα  του  για  ορισμένα  χρόνια .  Η  

πλήρης  νομοθεσία  όμως  είναι  έργο  της  Γαλλικής  Επανάστασης  που  

διακήρυξε  το  ιερό ,  νόμιμο  και  αναφαίρετο  δικαίωμα  της  φιλολογικής  

και  καλλιτεχνικής  ιδιοκτησίας .  Η  πνευματική  ιδιοκτησία  

χαρακτηρίζεται  ως  η  πιο  προσωπική  και  ιερή  ιδιοκτησία  και  

αντιμετωπίζεται ,  ως  ένα  δικαίωμα  που  πηγάζει  από  το  φυσικό  δίκαιο ,  

όπου  ο  νόμος  έρχεται  απλά  για  να  το  επιβεβαιώσει .  

       Νομοθετικές  ρυθμίσεις  άρχισαν  να  ψηφίζονται  και  σε  άλλες  

χώρες ,  όπως  ο  Νόμος  των  ΗΠΑ  του  1790, ο  Πρωσικός  Νόμος  του  1837 

και  ο  Γερμανικός  Νόμος  του  1871 και  γενικότερα  ο  19ος  αιώνας  

γνώρισε  μια  ενίσχυση  της  νομοθεσίας  για  την  πνευματική  ιδιοκτησία .  

Αυτό  που  συνέτεινε  στη  διαμόρφωση  του  δικαίου  αυτού  δεν  ήταν  τόσο  

η  ανάπτυξη  της  τεχνολογίας ,  όσο  ο  συνδυασμός  του  πολιτιστικού  και  

φιλοσοφικού  ρεύματος  που  διαμορφώθηκε  όταν  η  προστασία  του  

ατόμου ,  της  ελευθερίας  και  της  νομικής  ισότητας  έγινε  συνείδηση  της  

ολότητας .13 

 

 

V. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΘΕΣΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  

 

        Η  εξέλιξη  του  δικαίου  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  συμβαδίζει  με  

την  ανάπτυξη  της  τεχνολογίας ,  σε  μια  συνεχή  προσπάθεια  προσαρμογής  

της  στα  νέα  δεδομένα .  Για  παράδειγμα  η  φωτογραφία  και  η  

κινηματογραφία  οδήγησαν  σε  νέες  μορφές  έργων ,  ενώ  το  ραδιόφωνο ,  ο  

                                                 
12 Νούσκαλης Γεώργιος, Ποινική Προστασία Προγράμματος Η/Υ στο Ν. 2121/1993, Εκδόσεις  
Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 131-135. 
13 Καλλινίκου Διονυσία, ό.π. σελ. 5. 
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φωνογράφος  και  η  τηλεόραση  αποτέλεσαν  νέο  μέσο  διάδοσης  

δημιουργημάτων  του  ανθρωπίνου  πνεύματος .  Επίσης ,  οι  

μαγνητοταινίες ,  οι  κασέτες ,  τα  φωτοτυπικά  μηχανήματα ,  έφεραν  τον  

νομοθέτη  αντιμέτωπο  με  την  ανάγκη  εξεύρεσης  λύσεως  για  την  

ιδιωτική  αναπαραγωγή .  Ο  μεγαλύτερος  προβληματισμός  που  υπάρχει  

στις  μέρες  μας  πλέον  περιστρέφεται  γύρω  από  την  ανάπτυξη  του  

διαδικτύου  και  την  Κοινωνία  των  Πληροφοριών .14 

       Πιο  συγκεκριμένα ,  μπορούμε  να  διακρίνουμε  τρία  κύματα  

τεχνολογικών  εξελίξεων  που  σημάδεψαν  τον  20ο  αιώνα  και  είχαν  

σημαντικές  επιπτώσεις  στο  δικαίωμα  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας:  

       Το  πρώτο  κύμα ,  που  μπορεί  κανείς  να  τοποθετήσει  στο  πρώτο  

ήμισυ  του  20ου   αιώνα ,  εκδηλώθηκε  με  μια  σειρά  εφευρέσεων  που  

αφορούσαν  είτε  τα  μέσα  δημιουργίας  των  έργων  (φωτογραφία ,  

κινηματογραφία) είτε  τα  μέσα  αναπαραγωγής  ή  αναμετάδοσης  τους  

(φωνογράφος ,  ραδιοφωνία ,  τηλεόραση).  Όλες  αυτές  οι  τεχνολογικές  

εξελίξεις  ενσωματώθηκαν  τελικά  χωρίς  δυσκολία  στο  σύστημα  της  

πνευματικής  ιδιοκτησίας ,  όπως  αυτό  ίσχυε  την  στιγμή  που  

εμφανίστηκαν ,  με   μια  τέτοια  ερμηνεία  των  σχετικών  νόμων ,  ώστε  να  

υιοθετούνται  λύσεις  πρόσφορες  για  την  προστασία  των  πνευματικών  

δημιουργών .  Εισήχθησαν  βέβαια  κάποιες  τροποποιήσεις ,  παρέμεναν  

όμως  μέσα  στη  λογική  του  συστήματος  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας ,  

γιατί  δεν  ήταν  παρά  μια  διεύρυνση  του  πεδίου  εφαρμογής  της  σε  νέες  

μεθόδους  δημιουργίας ,  αναπαραγωγής  και  διάδοσης .15 

     Το  δεύτερο  κύμα  τεχνικών  νεωτερισμών ,  που  εκτείνεται  κατά  

προσέγγιση  στο  τρίτο  τέταρτο  του  20ου  αιώνα ,  με  την  εμφάνιση  και  τη  

διάδοση  των  φωτοτυπικών  μηχανημάτων ,  των  ακουστικών  ή  οπτικών  

μαγνητικών  ταινιών ,  των  δορυφόρων  και  της  καλωδιακής  τηλεόρασης  

στάθηκε  ικανό  να  επιφέρει  κρίση  στο  δικαίωμα  της  πνευματικής  

ιδιοκτησίας .  

     Για  παράδειγμα ,  ενώ  η  αναπαραγωγή  ενός  βιβλίου ,  έτσι  ώστε  να  

προκύπτει  ένα  ποιοτικώς  κατάλληλο  νέο  αντίτυπο  για  την  άνετη  

                                                 
14 Καλλινίκου Διονυσία, ό.π. σελ. 4. 
15 Κουμάντος Γεώργιος, «Η πνευματική ιδιοκτησία και οι απειλές από την τεχνική»,  Ελληνική 
Δικαιοσύνη 1993, σελ. 1226-1227. 
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χρησιμοποίηση  του  και  τη  διοχέτευση  του  στην  αγορά ,  ήταν  πριν  από  

μερικές  δεκαετίες ,  ένα  εγχείρημα  δύσκολο  και  δαπανηρό  και  κυρίως  

εύκολα  εντοπίσιμο ,  διότι  απαιτούσε  εγκαταστάσεις  που  δε  περνούσαν  

απαρατήρητες .  Το  ίδιο  ίσχυε  και  για  τους  δίσκους  γραμμοφώνου ,  που  η  

κατασκευή  τους  δεν  μπορούσε  να  γίνει  παρά  μόνο  σε  εργοστάσια .  Η  

τεχνολογική  όμως  εξέλιξη  επέτρεψε  την  εύκολη  και  ολιγοδάπανη  

αναπαραγωγή  έργων ,  από  τον  καθένα .  Ο  έλεγχος  της  αναπαραγωγής  

αυτής  έχει  γίνει  πρακτικά  αδύνατος ,  διότι  είναι  αδύνατο ,  και  αντίθετο  

άλλωστε  με  τις  συνταγματικές  αρχές ,  να  στέλνονται  αστυνομικά  

όργανα  για  να  δουν  πως  χρησιμοποιεί ,  μέσα  στο  σπίτι  του ,  κάθε  

πολίτης  μηχανήματα  που  προμηθεύτηκε  απολύτως  νόμιμα .  Αυτός  είναι  

και  ο  λόγος  που  μπόρεσε  να  εξαπλωθεί  το  φαινόμενο  της  πειρατείας ,  

λογοτεχνικής  και  κυρίως  μουσικής .  Αλλά  η  πειρατεία ,  αναγνωρίζεται  

τουλάχιστον  ως  παράνομη  και  καταπολεμείται ,  συχνά  με  επιτυχία ,  αν  

όχι  στο  στάδιο  της  αναπαραγωγής ,  τουλάχιστον  στο  στάδιο  της  

εμπορίας .  Αντίθετα ,  η  ιδιωτική  αναπαραγωγή ,  έννοια  εξαιρετικά  

ρευστή  ως  προς  το  περίγραμμα  της ,  συχνά  επιτρέπεται  ως  νόμιμη  ή  

γίνεται  ανεκτή ,  μολονότι  η  έκταση  που  έχει  πάρει  την  καθιστά  εξίσου  

σχεδόν  επικίνδυνη ,  για  τους  πνευματικούς  δημιουργούς  με  την  

πειρατεία .  

     Για  να  αντιμετωπιστεί  ο  κίνδυνος  αυτός  από  την  αναπαραγωγή ,  

γεννήθηκε  η  σκέψη  της  προσφυγής  σε  μια  νομική  κατασκευή .  Το  1955, 

με  απόφαση  του  Ομοσπονδιακού  γερμανικού  ακυρωτικού ,  η  παραγωγή  

μαγνητοφώνων  αντιμετωπίστηκε  σαν  έμμεση  προσβολή  του  

δικαιώματος  των  δημιουργών ,  διότι  χρησίμευαν  πρωτίστως  στην  

αντιγραφή  και  την  λαθραία  αναπαραγωγή  δίσκων  ή  μαγνητοταινιών .  

Συνέπεια ,  αυτού  αποτέλεσε  οι  ίδιοι  οι  παραγωγοί  μαγνητοφώνων  να  

ασκήσουν  πιέσεις  για  τη  θέσπιση  μιας  ρύθμισης  που  να  τους  επιτρέπει  

να  συνεχίσουν  να  ασκούν  νόμιμα  την  δραστηριότητα  τους  πληρώνοντας  

κάποιο  αντάλλαγμα .  Μεθοδεύτηκε ,  δηλαδή  η  νομική  εφεύρεση  της  

καταβολής  συλλογικής  αμοιβής  στους  μουσικοσυνθέτες  από  το  σύνολο  

των  κατασκευαστών  ή  εισαγωγέων  μηχανημάτων  αναπαραγωγής  ή  

μαγνητοταινιών .  Έναντι  της  αμοιβής  αυτής  η  ιδιωτική  αντιγραφή ,  έγινε  

πλέον  ελεύθερη .  
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     Τη  νομική  αυτή  εφεύρεση  μιμήθηκαν  και  άλλες  χώρες .  Ειδικότερα  

στην  Ελλάδα ,  το  άρθρο  18 του  Ν .  2121/1993 προβλέπει  ότι  :  Εάν  για  

την  ελεύθερη  αναπαραγωγή  χρησιμοποιούνται  τεχνικά  μέσα ,  ήτοι  

συσκευές  εγγραφής  ήχου  ή  εικόνας  ή  ήχου  και  εικόνας ,  συσκευές  ή  

εξαρτήματα  μη  ενσωματωμένα  ή  «ενσωματώσιμα» στην  κύρια  μονάδα  

ηλεκτρονικών  υπολογιστών  που  λειτουργούν  σε  συνάρτηση  με  αυτούς  

και  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  την  ψηφιακή  αντιγραφή  ή  για  

την  ψηφιακή  μετεγγραφή  από  ή  προς  αναλογικά  μέσα  (εξαιρουμένων  

των  εκτυπωτών), μαγνητικές  ταινίες  ή  άλλοι  υλικοί  φορείς  πρόσφοροι  

για  την  αναπαραγωγή  ήχου  ή  εικόνας  ή  ήχου  και  εικόνας ,  

συμπεριλαμβανομένων  των  υλικών  φορέων  ψηφιακής  αντιγραφής   όπως  

CD-RW, CD-R, φορητοί  οπτικοί  μαγνητικοί  δίσκοι  χωρητικότητας  άνω  

των  100 εκατομμυρίων  ψηφίων  (άνω  των  100 Mgy-tes) αποθηκευτικά  

μέσα /δισκέτες  κάτω  των  άνω  των  100 εκατομμυρίων  ψηφίων  (άνω  των  

100 Mgy-tes) – φωτοτυπικά  μηχανήματα ,  χαρτί  κατάλληλο  για  

φωτοτυπίες ,  οφείλεται  εύλογη  αμοιβή  στο  δημιουργό  του  έργου  και  

στους  κατά  την  παρούσα  διάταξη  δικαιούχους  συγγενικών  

δικαιωμάτων ,  εξαιρουμένων  των  προς  εξαγωγή  ειδών .  Η  αμοιβή  

καταβάλλεται  από  τους  εισαγωγείς  ή  από  τους  παραγωγούς  και  

σημειώνεται  στο  τιμολόγιο ,  εισπράττεται  δε  από  τους  οργανισμούς  

συλλογικής  διαχείρισης  που  λειτουργούν  με  την  έγκριση  του  Υπουργού  

Πολιτισμού  και  καλύπτουν  εν  όλω  ή  εν  μέρει  την  ενδιαφερόμενη  

κατηγορία  των  δικαιούχων .  

     Η  λύση  αυτή  περιορίζει  τις  απώλειες  από  την  ιδιωτική  αντιγραφή ,  

μοιάζει  όμως  έντονα  με  μορφή  φόρου ,  που  βαρύνει  αδιακρίτως  

αντικείμενα  από  τα  οποία  ένα  μέρος  δεν  θα  χρησιμοποιηθεί  

ενδεχομένως  για  την  αντιγραφή  των  έργων  που  προστατεύονται  από  την  

πνευματική  ιδιοκτησία .  Κυρίως  όμως ,  οι  δημιουργοί  βλέπουν  το  

δικαίωμα  τους  να  αποβάλλει  τον  απόλυτο  χαρακτήρα  του ,  μιας  που  στις  

περιπτώσεις  που  καλύπτονται  από  την  αμοιβή  αυτή ,  δεν  έχουν  την  
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δυνατότητα  να  συναινέσουν  στην  αναπαραγωγή  ή  να  αρνηθούν  την  

συναίνεση  τους ,  και  να  μεταβάλλεται  σε  απλή  ενοχική  απαίτηση .16 

     Το  τρίτο  κύμα ,  που  συγκλόνισε  τα  δεδομένα  για  το  δίκαιο  της  

πνευματικής  ιδιοκτησίας  κατά  τη  διάρκεια  του  τελευταίου  τετάρτου  του  

20ου  αιώνα  οφείλεται  στην  ανάπτυξη  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών ,  

οι  οποίοι  έχουν  ένα  ρόλο  πολλαπλό ,  καθώς  χρησιμεύουν  στην  

δημιουργία  έργων ,  στην  αναπαραγωγή  έργων  με  την  εισαγωγή  τους  στη  

μνήμη  του  υπολογιστή  και  επίσης  γέννησαν  μια  νέα  κατηγορία  

πνευματικής  δημιουργίας ,  το  ηλεκτρονικό  πρόγραμμα  (λογισμικό).  

     Το  τρίτο  αυτό  κύμα  ήταν  δυνατό  να  αναστατώσει  το  δίκαιο  της  

πνευματικής  ιδιοκτησίας ,  το  οποίο  ήταν  ένα  δίκαιο  προορισμένο  μέχρι  

στιγμής  να  προστατεύει  τις  δημιουργίες  στο  χώρο  της  λογοτεχνίας ,  των  

καλών  τεχνών  και  των  επιστημών  και  πλέον  καλούνταν  να  υπηρετεί  

τώρα  την  προστασία  πνευματικών  δημιουργιών  που  ανάγονται  στην  

τεχνολογία .  Εκείνο  που  βρέθηκε  στην  ανάγκη  να  μεταβάλει  τις  αρχές  

του ,  τη  δομή  του  και  τα  κριτήρια  του  είναι  το  δικαίωμα  της  

πνευματικής  δημιουργίας  προκειμένου  να  προσαρμοστεί  στις  ανάγκες  

του  νέου  αντικειμένου  προστασίας  του .  Και  ναι  μεν  οι  προσαρμογές  

αυτές  έγιναν  «κατ’ εξαίρεση» αλλά  ο  κίνδυνος  γενίκευσης  τους  είναι  

προφανής  και  στα  αντικείμενα  της  παραδοσιακής  προστασίας .  Επίσης  

διαφαίνεται  μια  μετατόπιση  του  κέντρου  βάρους:  τα  καινούρια  

αντικείμενα  προστασίας   απαιτούν  μικρότερη  ατομική  ιδιοφυία  και  

μεγαλύτερες  επενδύσεις ,  έτσι  φαίνεται  πιο  εύλογος  ο  προσανατολισμός  

της  προστασίας  μάλλον  προς  τους  επενδυτές  παρά  προς  τους  

πνευματικούς  δημιουργούς .17 

 

 

VI. ΨΗΦΙΑΚΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

 

                                                 
16 Κουμάντος Γεώργιος, « Η πνευματική ιδιοκτησία και οι απειλές από την τεχνική»,  ό.π. σελ. 1227-
1228. 
17 Κουμάντος Γεώργιος,  ό.π. σελ. 1228-1231. 
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        Συναφής  με  το  τρίτο  αυτό  κύμα  είναι  η  έκρηξη  της  ψηφιακής  

τεχνολογίας  των  τελευταίων  ετών ,  όπως  αυτή  με  χαρακτηριστικό  τρόπο  

εκφράζεται  και  μέσα  από  την  ανάπτυξη  του  διαδικτύου ,  που  έχει  

μεταβάλει  ριζικά  τον  τρόπο  επικοινωνίας ,  ενημέρωσης  και  ψυχαγωγίας  

και  αποτελεί  τη  νέα  μεγάλη  πρόκληση  στην  οποία  το  δίκαιο  της  

πνευματικής  ιδιοκτησίας  καλείται  να  απαντήσει18.   

        Η  ιδέα  του  ίντερνετ  γεννήθηκε  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  της  

Αμερικής  το  1969. Όταν  η  Σοβιετική  Ένωση  έστειλε  το  1957 τον  πρώτο  

δορυφόρο  Sputnik στο  διάστημα ,  το  αμερικάνικο  Υπουργείο  

Δικαιοσύνης  σαν  απάντηση  δημιούργησε  το  Advanced Research 

Projects  με  κύριο  στόχο  τη  δημιουργία  ενός  δικτύου  υπολογιστών  που  

θα  έμενε  αλώβητο  σε  έναν  ενδεχόμενο  πυρηνικό  πόλεμο .  Η  κεντρική  

ιδέα  βασίστηκε  στη  διάσπαση  των  δεδομένων  σε  μικρά  «πακέτα». Όταν  

τα  δεδομένα  ξεκινούν  το  ταξίδι  τους  από  τον  υπολογιστή  που  τα  

φιλοξενεί  (server)  προς  τον  υπολογιστή  που  τα  ζητά  (client),  σπάνε  σε  

μικρότερα  πακέτα  κι  ακολουθούν  ανεξάρτητη  πορεία ,  επιλέγοντας  την  

ταχύτερη  διαθέσιμη  στο  δίκτυο  στη  συνέχεια  ενώνονται  μεταξύ  τους  

όταν  φτάσουν  στον  προορισμό  τους .19  

       Το  ίντερνετ  είναι  ένα  ανοικτό  μη  ιεραρχικό  σύστημα  δικτύου ,  δεν  

υπάρχει  δηλαδή  ένας  κεντρικός  υπολογιστής  ή  ένα  συντονιστικό  

κέντρο .  Ο  απλός  χρήστης  συνδέεται  στο  διαδίκτυο  μέσω  των  εταιρειών  

– φορέων  παροχής  πρόσβασης  και  η  σύνδεση  με  αυτούς  γίνεται  μέσω  

μιας  συσκευής  μόντεμ  και  του  τηλεφωνικού  δικτύου .  Στη  συνέχεια  

κινείται  πλέον  ελεύθερα ,  εκεί  όπου  ο  ίδιος  επιθυμεί ,  εκτελώντας  τις  

ενέργειες  που  ο  ίδιος  επιλέγει .20 

        Τo διαδίκτυο  αποτελεί  το  νεότερο  και  ίσως  το  πιο  εξελιγμένο  

μέσο  μαζικής  επικοινωνίας .  Συγκεντρώνει  τόσο  το  στοιχείο  της  

μαζικότητας ,  απευθυνόμενο  με  μεγάλο  και  καταρχήν  απροσδιόριστο  

                                                 
18 Δεσποτίδου Άννα, «Οι περιουσιακές Εξουσίες του Δημιουργού κατά το άρθρο 3 παρ. 1 ν. 
2121/1993» σε Κοινωνία των Πληροφοριών & Πνευματική Ιδιοκτησία – Η ελληνική ρύθμιση, Επιμέλεια 
Μ.-Θ. Μαρίνος, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2003, σελ 11. 
19 Παρθένης Αναστάσιος, «Πνευματική ιδιοκτησία και Internet – Συνοπτική παρουσίαση νομοθετικών 
ρυθμίσεων στις ΗΠΑ-Μεγάλη Βρετανία-Ελλάδα και προτάσεων για την πρόληψη της σχετικής 
εγκληματικότητας στο Διαδίκτυο», σε Αντεγκληματική Πολιτική ΙΙ, Επιμέλεια Νέστωρ Κουράκης, 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2000,  σελ. 439. 
20 Κιούπης Δημήτριος, «Ποινική ευθύνη των εταιρειών παροχής πρόσβασης στο Internet»,  Ποινικά 
Χρονικά ΜΗ (1998), σελ. 712. 
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αριθμό  προσώπων ,  όσο  και  το  στοιχείο  της  ενημέρωσης ,  παρέχοντας  

γνώμες ,  πληροφορίες ,  γνώσεις  και  ψυχαγωγία  στους  αποδέκτες .  Το  

σπουδαιότερο  χαρακτηριστικό  του  διαδικτύου  αποτελεί  το  ότι  συνιστά  

το  πρώτο  αμφίδρομο  ΜΜΕ ,  καθώς  ο  κάθε  χρήστης  μπορεί  να  

μετατραπεί  ανά  πάσα  στιγμή  σε  πομπό  ή  δέκτη  διαδικτυακών  

μηνυμάτων .21  

 

 

VII. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ  ΚΑΙ  ΨΗΦΙΑΚΗ  ΕΠΟΧΗ  

 

        Οι  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  επιτρέπουν  στον  χειριστή  τους  να  

αντιγράφει  και  να  αποθηκεύει  κάθε  είδους  πληροφορία  σε  ψηφιακή  

μορφή ,  ανεξάρτητα  από  το  αν  πρόκειται  για  κείμενο ,  εικόνα  ή  μουσική .  

Η  διαδικασία  αυτή  ονομάζεται  ψηφιοποίηση ,  χαρακτηριστικό  της  

οποίας  είναι  ότι  σχεδόν  κάθε  μορφή  έργου  πνευματικής  ιδιοκτησίας  

(κείμενο ,  πίνακας  ζωγραφικής ,  αρχιτεκτονικό  σχέδιο  κτλ) είτε  αυτό  

υπάρχει  σε  αναλογική  μορφή  είτε  ήδη  σε  ψηφιακή ,  μπορεί  πλέον  να  

αποθηκευτεί  σε  έναν  και  τον  αυτό  φορέα  (δισκέτα ,  CD, CD-ROM, 

ηλεκτρονικό  δίκτυο). Το  επαναστατικό  στοιχείο  της  ψηφιακής  

τεχνολογίας  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  η  ψηφιοποίηση  των  στοιχείων  

καθιστά  δυνατή  την  αναπαραγωγή  τους  χωρίς  καμία  απώλεια  

πιστότητας  σε  απεριόριστα  αντίγραφα .22 

        Οι  ψηφιοποιημένες   πληροφορίες  δεν  έχουν  την  μορφή  

ενσώματων  αντικειμένων ,  έχουν  κωδικοποιηθεί  μέσω  ηλεκτρικών  

σημάτων ,  δηλαδή  κυματοειδών  σωματιδίων ,  τα  οποία  αποτελούν  τις  

ψηφίδες  (digits) που  καταγράφονται  με  λιγότερο  ή  περισσότερο  

σταθερό  τρόπο  σε  μέσα-μνήμες  πυριτίου  ή  σιλικόνης .  Οι  

κωδικοποιημένες  ψηφιακές  πληροφορίες  αναπαριστούν  την  φυσική  

πραγματικότητα ,  για  παράδειγμα  μια  ψηφιακή  φωτογραφία  αναπαριστά  

πιστά ,  μία  προς  μία  ψηφίδα  μια  ενσώματη  φωτογραφία .  Ο  ψηφιακός  

αυτός  τρόπος  αναπαράστασης  της  ψηφιακής  πραγματικότητας  
                                                 
21 Καράκωστας Ιωάννης, Δίκαιο & Internet – Νομικά Ζητήματα του Διαδικτύου, Εκδόσεις Δίκαιο & 
Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2003, σελ. 39. 
22 Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος, «Προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας από την εκμετάλλευση έργου 
λόγου σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων», Ελληνική Δικαιοσύνη 1996, σελ. 1222-1223. 
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αντιδιαστέλλεται  προς  τον  αναλογικό ,  δηλαδή  π .χ .  της  αναλογικής  

μεταφοράς  μέσω  του  αέρα  των  πληροφοριών  – ήχων  που  παράγει  ο  

άνθρωπος .  Η  ψηφιακή  πληροφορία  είναι  δεκτική  ταυτόχρονης  διανομής  

σε  περισσότερα  πρόσωπα  και  περισσότερους  τόπους  – χρόνους .  Δεν  

μπορεί  να  συνδεθεί  με  δικαιώματα  αποκλειστικής  εκμετάλλευσης ,  

καθώς  δεν  αναλώνεται  ούτε  και  μεταβιβάζεται ,  παρά  μόνο  διανέμεται  

και  αναπαράγεται .  «Οι  σχέσεις  που  δομεί  η  ψηφιακή  πληροφορία  θα  

μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  είναι  περισσότερο  σχέσεις  πρόσβασης-

επικοινωνίας  παρά  σχέσεις  κατοχής  – ιδιοκτησίας  – μεταβίβασης .   Το  

μεγαλύτερο  τμήμα  των  διακινούμενων  πληροφοριών  σήμερα  είναι  

ψηφιακό ,  τουλάχιστον  στις  βιομηχανικά  αναπτυγμένες  κοινωνίες ,  και  η  

τάση  είναι  να  ψηφιοποιηθεί  το  σύνολο  των  πληροφοριών  στον  

πλανήτη».23 Άξια  λόγου  πληροφορία  τείνει  σήμερα  να  θεωρείται  σε  

ολοένα  αυξανόμενο  βαθμό  η  πληροφορία  που  μπορεί  να  μεταβιβαστεί  

μέσω  των  συστημάτων  πληροφορικής ,  δηλαδή  η  ψηφιακή  πληροφορία .24  

         Με  την  εισαγωγή  ενός  έργου  σε  ένα  ψηφιακό  δίκτυο  γίνεται  

εξαιρετικά  δύσκολο ,  εφόσον  δεν  υπάρχει  ειδικό  σύστημα  

αποτελεσματικής  τεχνικής  και  νομικής  προστασίας ,  να  εξασφαλισθεί  

ότι  τούτο  δε  θα  αντιγραφεί ,  τροποποιηθεί  ή  αποτελέσει  αντικείμενο  

εκμετάλλευσης  χωρίς  τη  γνώση  και  την  άδεια  του  δικαιούχου  των  

πνευματικών  ή  συγγενικών  δικαιωμάτων .  Αυτό  οφείλεται  στη  φύση  της  

ψηφιακής  τεχνολογίας ,  η  οποία  επιτρέπει  τη  μεταφορά  ενός  ασύλληπτα  

μεγάλου  αριθμού  δεδομένων  με  πρωτόγνωρη  ταχύτητα ,  χωρίς  απώλεια  

πιστότητας ,  σε  κλίμακα  πολύ  μεγαλύτερη  από  ότι  επέτρεπε  η  

παραδοσιακή  αναλογική  τεχνολογία .25  

    

 

 

VIII. Η  ΠΡΟΣΒΟΛΗ  ΤΗΣ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  ΣΤΗΝ  

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

                                                 
23 Νούσκαλης Γεώργιος, ό.π., σελ 21. 
24 Λάζος Γρηγόρης, Πληροφορική & Έγκλημα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2001, σελ. 15. 
25 Μαρίνος Μιχαήλ – Θεόδωρος, ό.π. σελ. 1223. 
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        Η  αίσθηση  που  έχουμε  σχετικά  με  ιδιοκτησία  είναι  μια  αίσθηση  

κτισμένη  σε  ένα  συγκεκριμένο  φυσικό  κόσμο .  Η  φύση  όμως  του  

διαδικτύου  είναι  διαφορετική .  Δεν  μπορούμε  λοιπόν  να  αναμένουμε  ότι  

οι  δομές  που  γνωρίζαμε  μπορούν  να  εφαρμοστούν  αυτόματα  και  στον  

κυβερνοχώρο .   Το  διαδίκτυο  βρίσκεται  ανάμεσα  σε  δύο  κόσμους:  τον  

κόσμο  των  ιδεών  και  τον  κόσμο  των  πραγμάτων .  Δεν  προσφέρει  

ακριβώς  την  ελευθερία  του  κόσμου  των  ιδεών ,  προσφέρει  όμως  πολύ  

περισσότερα  από  τον  κόσμο  των  πραγμάτων .26 

       Η  ψηφιακή  τεχνολογία  δημιουργεί  πρωτόγνωρες  δυνατότητες  

εξάπλωσης  και  διάδοσης  των  πνευματικών  δημιουργημάτων .   Ο  

συνδυασμός  της  ψηφιακής  τεχνολογίας  και  του  διαδικτύου  καθιστά  την  

αναπαραγωγή  και  διανομή  των  έργων  σε  ψηφιακή  μορφή  πλέον  μία  

εύκολη  και  σχεδόν  ανέξοδη  εργασία27.  Στο  διαδίκτυο  διακινείται  

καθημερινά  ένας  μεγάλος  αριθμός  κοινόχρηστων  πληροφοριών  που  

είναι  ελεύθερες  από  κάθε  προστασία ,  αλλά  και  αναρίθμητα  πνευματικά  

έργα ,  κάθε  είδους:  επιστημονικά ,  μουσικά ,  εικαστικά ,  

οπτικοακουστικά ,  έργα  πολυμέσων  (multimedia). Τα  πνευματικά  αυτά  

έργα  αποτελούν  την  ραχοκοκαλιά  των  λεγόμενων  «λεωφόρων  των  

πληροφοριών».  Η  κοινωνία  της  πληροφορίας  από  τη  μια  πλευρά  

παρέχει  στους  δημιουργούς  – αλλά  και  στους  δικαιούχους  συγγενικών  

δικαιωμάτων- ένα  νέο  βήμα  παγκόσμιας  εμβέλειας ,  με  πρωτόγνωρες  

δυνατότητες  ταχύτατης  διάδοσης  των  έργων  τους  σε  απεριόριστο  

αριθμό  ατόμων  αλλά  ταυτόχρονα  περικλείει  αναρίθμητους  κινδύνους  

για  την  διάδοση  των  έργων  χωρίς  την  άδεια  τους .28  

        H Κοινωνία  της  πληροφορίας  δεν  είναι  μόνο  μία  κοινωνία  γνώσης  

και  ανάπτυξης .  Τα  δίκτυα  αντικατοπτρίζουν  την  ανθρώπινη  κοινωνία ,  

χαρακτηρίζονται  και  περιέχουν  όλες  τις  πλευρές  της ,  ανάμεσα  στις  

οποίες  είναι  και  η  παραβατική  συμπεριφορά .  Όπως  ειπώθηκε  

παραπάνω ,  τον  παλαιό  καιρό ,  το  πνευματικό  δημιούργημα  

ενσωματώνοταν  σε  βιβλία ,  πίνακες  ζωγραφικής ,  κινηματογραφικές  
                                                 
26 Lessing Lawrence, The future of ideas – The fate of the commons in a connected world, First Vintage 
Books, Edition November 2002, σελ. 103-104. 
27 Νούσκαλης Γεώργιος, ό.π. σελ 140. 
28 Δεσποτίδου Άννα, ό.π. σελ 12-13. 
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ταινίες ,  δίσκους  γραμμοφώνου  κ .ο .κ .  Η  αντιγραφή  τους  ήταν  είτε  πολύ  

δαπανηρή  ή  δεν  ήταν  καθόλου  εφάμιλλη  με  το  πρωτότυπο ,  πλέον  όμως  

η  ψηφιακή  τεχνολογία  επιτρέπει  την  αποθήκευση  των  έργων  σε  

ελάχιστο  χώρο ,  την  μετάδοση  τους  σε  χρόνο  μηδέν  και  την  

αναπαραγωγή  τους  σε  ποιότητα  όμοια  με  το  πρωτότυπο .29 Στο  

διαδίκτυο  οι  ψηφιακές  αυτές  πληροφορίες  που  εμπεριέχουν  πνευματικά  

δημιουργήματα  μπορούν  να  αναπαραχθούν  και  να  μεταδοθούν  μαζικά .  

Αυτή  η  μαζική  εξάπλωση  στο  κοινό  θέτει  τους  δικαιούχους  των  

πνευματικών  δημιουργημάτων  μπροστά  στην  πιθανότητα   να  γίνει  

χρήση  του  έργου  τους  χωρίς  την  απαιτούμενη  άδεια  τους  και  να  μην  

αποκομίσουν  τα  έσοδα  που  ανέμεναν  από  την  διάθεση  του  ψηφιακού  

έργου ,  λαμβάνοντας  υπόψιν  τα  δεδομένα  της  προψηφιακής  εποχής ,  

καθώς  κάθε  πρόσβαση  – χρήση  της  πληροφορίας  είναι  ταυτόχρονα  και  

αναπαραγωγή  της  και  είναι  απίστευτα  δύσκολο   σε  προσδιοριστεί  αν  

γίνεται  νόμιμα  ή  παράνομα  και  σε  ποιο  βαθμό .30  

 

 

 

Α .  Οι  νόμιμοι  περιορισμοί  των  δικαιωμάτων  των  πνευματικών  

δημιουργών  

 

        Πριν  προχωρήσουμε  στις  πιο  χαρακτηριστικές  περιπτώσεις  

παραβίασης  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  μέσω  του  διαδικτύου ,  θα  

πρέπει  να  εξετάσουμε  τις  περιπτώσεις  εκείνες  όπου  αναγνωρίζεται  από  

τον  ελληνικό  νόμο  η  δυνατότητα  χρησιμοποίησης  ενός  έργου  χωρίς  την  

άδεια  και  χωρίς  αμοιβή  του  δημιουργού .  

    Το  περιουσιακό  δικαίωμα  των  πνευματικών  δημιουργών  υπόκειται  

από  το  νόμο  σε  ορισμένους  περιορισμούς  που  επιβάλλονται  για  λόγους  

κοινωνικής  πολιτικής  και  αποβλέπουν  κυρίως  στην  προστασία  της  

ολότητας .  Η  ελεύθερη  διάδοση  του  έργου  διευκολύνει  την  ανάγκη  

πληροφόρησης  του  κοινωνικού  συνόλου ,  επιτρέπει  την  επιστημονική  
                                                 
29 Σταυρίδου Σύλβια, «Αναπαραγωγή για Ιδιωτική Χρήση και Δικαίωμα Εύλογης Αμοιβής»  σε 
Κοινωνία των Πληροφοριών & Πνευματική Ιδιοκτησία – Η ελληνική ρύθμιση, Επιμέλεια Μ.-Θ. 
Μαρίνος, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2003, σελ. 124. 
30 Νούσκαλης Γεώργιος, ό.π. σελ. 140. 
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πρόοδο  και  καλύπτει  διάφορες  εκπαιδευτικές  ανάγκες .  Οι  περιορισμοί  

αυτοί  έχουν  τεθεί  από  τις  διεθνείς  συμβάσεις  και  τις  κοινοτικές  οδηγίες  

και  οι  πιο  σημαντικές  περιπτώσεις  που  αναγνωρίζει  η  ελληνική  

νομοθεσία  είναι  οι  ακόλουθες :  

1.  Επιτρέπεται  χωρίς  την  άδεια  του  δημιουργού  και  χωρίς  αμοιβή  η  

παράθεση  συντόμων  αποσπασμάτων  από  ξένα  έργα ,  τα  οποία  όμως  

έχουν  νομίμως  δημοσιευθεί ,  για  την  ενίσχυση  της  γνώμης  εκείνου  που  

παραθέτει  ή  την  άσκηση  κριτικής  κατά  γνώμης  άλλου .  

2.  Επιτρέπεται  χωρίς  την  άδεια  του  δημιουργού  και  χωρίς  αμοιβή  για  

λόγους  περιγραφής  γεγονότων  της  επικαιρότητας  η  αναπαραγωγή  και  η  

διάδοση  στο  κοινό  έργων  που  παρουσιάζονται  οπτικά  ή  ακουστικά  κατά  

τη  διάρκεια  του  επίκαιρου  γεγονότος ,  στο  μέτρο  που  αυτό  

δικαιολογείται  από  τον  επιδιωκόμενο  σκοπό  της  ενημέρωσης  του  

κοινού .  

3.  Επιτρέπεται  χωρίς  την  άδεια  του  δημιουργού  και  χωρίς  αμοιβή  η  

αναπαραγωγή  και  διάδοση  στο  κοινό  με  μέσα  μαζικής  επικοινωνίας  

πολιτικών  λόγων ,  δικανικών  αγορεύσεων ,  κηρυγμάτων ,  προσφωνήσεων  

ή  άλλων  έργων  παρόμοιας  φύσης ,  καθώς  και  διαλέξεων  σε  περίληψη  ή  

σε  αποσπάσματα ,  εφόσον  τα  έργα  αυτά  παρουσιάζονται  δημόσια .   

4.  Επιτρέπεται  χωρίς  την  άδεια  του  δημιουργού  και  χωρίς  αμοιβή  η  

αναπαραγωγή   εφόσον  γίνεται  για  τη  διδασκαλία  ή  τις  εξετάσεις  σε  

εκπαιδευτικό  ίδρυμα .  

5.  Επιτρέπεται  χωρίς  την  άδεια  του  δημιουργού  και  χωρίς  αμοιβή  η  

αναπαραγωγή  μικρών  τμημάτων  της  συνολικής  δημιουργίας  ενός  ή  

περισσότερων  δημιουργών ,  σε  σχολικά  βιβλία  που  χρησιμοποιούνται  

ως  βιβλία  για  την  πρωτοβάθμια  ή  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  και  είναι  

εγκεκριμένα  από  το  Υπουργείο  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  ή  

από  άλλο  αρμόδιο  Υπουργείο  κατά  το  επίσημο  αναλυτικό  πρόγραμμα .  

6.  Επιτρέπεται  χωρίς  την  άδεια  του  δημιουργού  και  χωρίς  αμοιβή  η  

περιστασιακή  αναπαραγωγή  και  διάδοση  στο  κοινό  με  μέσα  μαζικής  

επικοινωνίας  ορισμένων  καλλιτεχνικών  έργων  που  βρίσκονται  σε  

δημόσιο  χώρο .  

      Ο  πιο  σημαντικός  περιορισμός  ωστόσο  του  περιουσιακού  

δικαιώματος  των  πνευματικών  δημιουργών  αφορά  την  ιδιωτική  
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αναπαραγωγή .  Συγκεκριμένα  στο  άρθρο  18 παρ .  1 του  Ν .  2121/1993 

προβλέπεται  ότι  «επιτρέπεται  χωρίς  την  άδεια  του  δημιουργού  και  

χωρίς  αμοιβή  η  αναπαραγωγή  ενός  έργου ,  που  έχει  νομίμως  

δημοσιευθεί  εφόσον  η  αναπαραγωγή  γίνεται  για  ιδιωτική  χρήση  εκείνου  

που  την  κάνει .  Δεν  αποτελεί  ιδιωτική  χρήση  η  χρήση  στο  πλαίσιο  μιας  

επιχείρησης  ή  μιας  υπηρεσίας  ή  ενός  οργανισμού .» Δεν  περιγράφεται  η  

έννοια  του  τι  συνιστά  ιδιωτική  χρήση ,  σε  συνδυασμό  όμως  με  το  άρθρο  

3 του  Ν .2121/1993 όπου  αναγράφει  ότι  δημόσια  χρήση  θεωρείται  η  

χρήση  που  κάνει  το  έργο  προσιτό  σε  ένα  κύκλο  προσώπων  ευρύτερο  

από  το  στενό  κύκλο  της  οικογένειας  και  το  άμεσο  κοινωνικό  

περιβάλλον ,  συνάγεται  ότι  στην  έννοιας  της  ιδιωτικής  χρήσης  εμπίπτει  

η  αναπαραγωγή  που  γίνεται  από  τον  ίδιο  τον  χρήστη  για  προσωπική  του  

χρήση  ή  για  χρήση  από  το  άμεσο  οικογενειακό  η  κοινωνικό  περιβάλλον  

του .  

      Όλοι  αυτοί  οι  περιορισμοί  που  επιτρέπουν  σε  τρίτους  να  

αναπαράγουν  κλπ  το  έργο  χωρίς  την  άδεια  του  δημιουργού  και  χωρίς  

την  άδεια  δεν  μπορούν  να  εφαρμοστούν  απεριόριστα .  Περιορίζονται  

και  αυτοί  με  τη  σειρά  τους  στον  λεγόμενο  «έλεγχο  των  τριών  

βημάτων», ο  οποίος  προβλέπεται  στη  Οδηγία  2001/29/ΕΚ  της  Ε .Ε .  και  

έχει  ενσωματωθεί  στο  άρθρο  28Γ  του  Ν .2121/1993.  Σύμφωνα  με  αυτό ,  

οι  περιορισμοί  πρέπει  να   εφαρμόζονται  μόνο  σε  ορισμένες  ειδικές  

περιπτώσεις ,  οι  οποίες  δεν  αντίκεινται  στην  κανονική  εκμετάλλευση  

του  έργου  ή  άλλου  προστατευόμενου  αντικειμένου  και  δεν  θίγουν  

αδικαιολόγητα  τα  έννομα  συμφέροντα  του  δικαιούχου .  Η  διαδικασία  

εξέτασης  των  τριών  σταδίων  προϋποθέτει  ότι  οι  αναφερόμενες  

εξαιρέσεις:  αφορούν  ειδικές  περιπτώσεις ,  όπου  προβλέπονται  για  

κάποιο  συγκεκριμένο  λόγο  δημοσίου  συμφέροντος ,  κοινωνικής  

πολιτικής  ή  άλλης  εξαιρετικής  περίστασης ,  δεν  αντίκεινται  στην  

κανονική  εκμετάλλευση ,  δηλαδή  την  εκμετάλλευση ,  την  οποίο  ο  

δημιουργός  με  τη  συνήθη  πορεία  των  πραγμάτων  προσδοκεί  

προκειμένου  να  διαδώσει  το  έργο  του  στο  πλαίσιο  των  εμπορικών  και  
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επιχειρηματικών  ηθών  και  δεν  προκαλούν  αδικαιολόγητη  ζημία  στα  

έννομα  συμφέροντα  του  δημιουργού .31   

       Οι  παραπάνω  περιορισμοί  έχουν  διαμορφωθεί  από  τις  διάφορες  

διεθνείς  συμβάσεις  περί  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  και  από  τις  

σχετικές  οδηγίες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης .  Ανάλογη  είναι  η  αρχή  που  

ισχύει  στο  αμερικάνικό  δίκαιο ,  η  λεγόμενη  αρχή  του  fair use (δίκαιης  

χρήσης).  Σύμφωνα  με  αυτή  την  αρχή  επιτρέπεται  να  λαμβάνονται  

υπόψη  ορισμένα  κριτήρια  για  τη  διαπίστωση  παραβίασης  ή  μη  των  

δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας ,  τα  οποία  περιλαμβάνουν  το  

σκοπό  της  χρήσης ,  τη  φύση  της  εργασίας ,  την  έκταση  της  αντιγραφής  

και  τον  οικονομικό  αντίκτυπο  της  χρήσης .  Τα  αμερικανικά  δικαστήρια  

έχουν  κάνει  μια  ευρεία  χρήση  της  αρχής  αυτής  για  να  επιλύσουν  

υποθέσεις  όπου  η  αντιγραφή  ενός  έργου  είναι  απαραίτητη  για  

κοινωνικούς  λόγους ,  όπως  είναι  η  εκπαίδευση  ή  ο  σχολιασμός  του  

έργου .  Επίσης ,  η  αρχή  αυτή  παρέχει  τη  δυνατότητα  σε  ατομικούς  

καταναλωτές  να  χρησιμοποιήσουν  το  έργο  ελεύθερα  υπό  την  

προϋπόθεση  ότι  αφορά   μόνο  την  ιδιωτική  προσωπική  χρήση  τους  και  

δεν  αποκομίζεται  χρηματικό  όφελος .32 

       Κάθε  χρήση  του  έργου  χωρίς  την  άδεια  του  δημιουργού  και  χωρίς  

αμοιβή  του  που  δεν  εμπίπτει  στους  παραπάνω  νόμιμους  περιορισμούς  

συνιστά  παραβίαση  της  νομοθεσίας  περί  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  

και  επιφέρει  τόσο  αστικές  όσο  και  ποινικές  κυρώσεις  σε  βάρος  του  

παραβάτη .  

 

 

Β .  Προστατευόμενα  έργα  στο  διαδίκτυο  

 

        Όλα  τα  πνευματικά  έργα  σε  ψηφιακή  μορφή  που  κινούνται  στο  

διαδίκτυο  προστατεύονται  από  το  δίκαιο  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας .  

Πιο  συγκεκριμένα :  Καταρχήν  προστατεύονται  τα  γραπτά  έργα ,  όπως  

                                                 
31 Κοριατοπούλου – Αγγέλη Πιερρίνα, «Οι περιορισμοί και εξαιρέσεις των αποκλειστικών 
δικαιωμάτων στην νέα Οδηγία (άρθρο 5 Οδηγίας 2001/29/ΕC/22.05.2001)»,  σε Κοινωνία των 
Πληροφοριών & Πνευματική Ιδιοκτησία – Η ελληνική ρύθμιση, Επιμέλεια Μ.-Θ. Μαρίνος, εκδόσεις 
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2003,  σελ. 62. 
32 D’ Orso Maureen, ό.π. 
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για  παράδειγμα  τα  μηνύματα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e-mail).  

Είναι  απαγορευμένη  η  αποστολή  e-mail που  περιλαμβάνει  κάποιο  

προστατευόμενο  έργο  χωρίς  την  άδεια  του  δημιουργού ,  καθώς  η  

αποστολή  συνιστά  αναπαραγωγή  του  έργου33.   Επίσης  η  προώθηση  ενός  

e-mail που  περιλαμβάνει  κάποιο  πνευματικό  έργο  θα  πρέπει  να  γίνεται  

με  την  ρητή  άδεια  του  δικαιούχου .34 Όσο  αφορά  τις  ψηφιακές  εικόνες ,  

η  διάκριση  μεταξύ  εκείνων  που  παράγονται  από  ηλεκτρονικούς  

υπολογιστές  κι  εκείνων  κι  εκείνων  που  είναι  αποτέλεσμα  ψηφιακής  

επεξεργασίας  (π .χ .  μέσω  scanner) ήδη  υπαρχόντων  φωτογραφιών  δεν  

έχει  πρακτική  σημασία  μιας  και  οι  εικόνες  ως  πρωτότυπα  έργα  

προστατεύονται  σύμφωνα  με  το  δίκαιο  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  και  

η  ηλεκτρονική  τους  αναμετάδοση  απαγορεύεται .  Εξίσου  απαγορευμένη  

είναι  η  ψηφιακή  επεξεργασία  φωτογραφιών  και  η  αναμετάδοση  τους  

μέσω  του  διαδικτύου .35 

        Τα  προϊόντα  λογισμικού  (software) που  διακινούνται  στο  

διαδίκτυο   προστατεύονται  ως  προϊόντα  πνευματικής  ιδιοκτησίας .  Η  

αντιγραφή  προγραμμάτων  υπολογιστών  και  η  χρήση  τους  από  μη  

δικαιούχα  πρόσωπα  συνιστούν  συνήθεις  μεθόδους  παράνομης  

εκμετάλλευσης  της  τεχνολογίας  της  πληροφόρησης .36 Σχετικά  με  τις  

βάσεις  δεδομένων ,  το  περιεχόμενο  τους  προστατεύεται  στην  περίπτωση  

που  χρήζει  αυτοτελούς  προστασίας ,  χωρίς  να  επηρεάζεται  από  την  

είσοδό  του  στη  βάση .  Με  τη  δημιουργία  της  βάσεως  δεδομένων  πάντως ,  

ο  δημιουργός  της  αποκτά  δικαίωμα  στο  σύνολό  της ,  το  οποίο  

προστατεύεται  υπό  τον  όρο  να  διαθέτει  κάποιο  βαθμό  πρωτοτυπίας .  

Παρόμοια  με  τις  βάσεις  δεδομένων  είναι  και  η  προστασία  των  

ιστοσελίδων .  Η   διευθέτηση  του  περιεχομένου   της  ιστοσελίδας ,  

εφόσον  συνιστά  πρωτότυπη  σύνθεση  πληροφοριών  και  στοιχείων   

μπορεί  να  προστατευθεί  με  τις  ίδιες  προϋποθέσεις  που  προστατεύεται  

                                                 
33 Kαράκωστας Ιωάννης, ό.π. σελ. 108. 
34 D’ Orso Maureen, ό.π. 
35 Καράκωστας Ιωάννης, ό.π. σελ 108. 
36 Μούζουλας Γιώργος, «Η χρήση της τεχνολογίας της πληροφόρησης ως μέσο τέλεσης αξιοποίνων 
πράξεων – Μέθοδοι, τάσεις και προοπτικές της ποινικής καταστολής», Ποινικά Χρονικά Μ’, σελ. 780. 
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κάθε  άλλο  έργο ,  ενώ  η  προστασία  της  δεν  πρέπει  να  συγχέεται  με  την  

τυχόν  αυτοδύναμη  προστασία  των  συστατικών  της37.   

       Οι  πιο  συνηθισμένες  ίσως  περιπτώσεις  δραστηριότητας  των  χρηστών  

του  διαδικτύου  που  στρέφονται  κατά  των  δικαιωμάτων  των  πνευματικών  

δημιουργών  αφορούν  τα   μουσικά  και  οπτικοακουστικά  έργα .  Τα  ηχητικά  

ή  οπτικοακουστικά  έργα  προστατεύονται  αυτοτελώς ,  έστω  και  αν  

αποτελούν  περιεχόμενο  κάποιας  ιστοσελίδας .38 

 

 

 

 Γ .  Χαρακτηριστικές  περιπτώσεις  παραβίασης  δικαιωμάτων  

πνευματικής  ιδιοκτησίας  μέσω του  διαδικτύου  

 

       Η  πιο  γνωστή  ίσως  περίπτωση  διαμάχης  για  την  παραβίαση  των  

δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας  μέσω  του  διαδικτύου  υπήρξε  η  

υπόθεση  Napster.  Η  εταιρεία  Napster ιδρύθηκε  το  1999 από  τον  18χρονο  

φοιτητή  Shawn Fanning από  την  Μασαχουσέτη  και  δημιούργησε  ένα  

πρόγραμμα  λογισμικού  για  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές ,  με  το  οποίο  

οποιοσδήποτε  χρήστης  που  έχει  σύνδεση  με  το  ίντερνετ  μπορεί  να  

αντιγράψει  ελεύθερα  μουσικά  κομμάτια  που  άλλοι  χρήστες  διαθέτουν  

στους  δικούς  τους  υπολογιστές .  Το  πρόγραμμα  Napster λειτουργεί  με  τον  

εξής  τρόπο :  το  κεντρικό  σύστημα  της  εταιρείας  έχει  τη  δυνατότητα  να  

διαβάζει  τους  καταλόγους  με  τους  τίτλους  μουσικής  που  ο  κάθε  χρήστης  

του  προγράμματος  ανά  τον  κόσμο  έχει  στη  διάθεση  του .  Στην  περίπτωση  

που  ένας  χρήστης  θέλει  να  βρει  ένα  συγκεκριμένο  τραγούδι  που  ο  ίδιος  

δεν  διαθέτει ,  μπορεί  εύκολα  να  χρησιμοποιήσει  τη  μηχανή  αναζήτησης  

που  προσφέρει  το  σύστημα  Napster,  να  μάθει  ποιος  χρήστης  το  διαθέτει  

και  αφού  το  βρει ,  να  το  αντιγράψει  μέσω  του  διαδικτύου39.   

        Έτσι  κάθε  φορά  που  οι  χρήστες  συνδέονταν  με  το  Napster,  είχαν  τη  

δυνατότητα  να  «φορτώσουν» από  αυτόν  τον  παγκόσμιο  κατάλογο  

οποιαδήποτε  μουσικά  κομμάτια  ή  ολόκληρα  cd  επιιθυμούσαν ,  εντελώς  
                                                 
37 Καράκωστας Ιώαννης, ό.π. σελ. 108. 
38 Καράκωστας Ιωάννης, ό.π. σελ. 108. 
39 Ιωαννίδης Δημήτρης, «Πνευματικά δικαιώματα  στις ΗΠΑ και εταιρεία Napster»,  Συνήγορος 2001, 
σελ. 38-39.  
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δωρεάν  και  σε  ελάχιστο  χρονικό  διάστημα .  Ο  αριθμός  των  ατόμων  ανά  τον  

κόσμο  που  χρησιμοποιούσαν  το  πρόγραμμα  υπολογίστηκε  σε  57 

εκατομμύρια  .  Δέκα  εκατομμύρια  χρήστες  επισκέπτονταν  το  πρόγραμμα  

καθημερινά  και  δισεκατομμύρια  κομματιών  αναπαράγονταν  δωρεάν  κάθε  

μήνα  με  συνέπεια  την  απώλεια  δισεκατομμυρίων  δολαρίων  για  τις  

εταιρείες  μουσικών  παραγωγών  και  τους  δημιουργούς .  Το  πρόβλημα  έλαβε  

ακόμα  μεγαλύτερες  διαστάσεις  όταν  σημειώθηκαν  διαρροές  στο  Διαδίκτυο  

από  τα  στούντιο  ηχογράφησης  νέων  μουσικών  κομματιών  που  δεν  είχαν  

ακόμα  κυκλοφορήσει  επίσημα  στο  εμπόριο ,  προκαλώντας  έτσι  ζήτημα  

ολοκληρωτικής  ματαίωσης  της  κυκλοφορίας  πολυδάπανων  μουσικών  

παραγωγών .  Η  απόκτηση  ενός  μόλις  αντιτύπου  cd από  ένα  χρήστη  του  

προγράμματος  Napster,  το  έκανε  άμεσα  προσιτό  μέσω  του  Διαδικτύου  στα  

57 εκατομμύρια  των  υπολοίπων  χρηστών  και  έτσι  καθιστούσε  περιττή  την  

αγορά  του .  

        Η  δυνατότητα  αυτή  της  ελεύθερης  αναπαραγωγής  μουσικής  μέσω  του  

διαδικτύου  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  άσκηση  αγωγής  εκ  μέρους  της  Ένωσης  

Αμερικανικών  Εταιρειών  Ηχογραφήσεων  με  αίτημα  αποζημίωσης  ύψους  1 

δισ .  δολαρίων  με  την  κατηγορία  της  παραβίασης  της  νομοθεσίας  περί  

πνευματικών  δικαιωμάτων .  Η  άμυνα  της  εταιρείας  Νapster στηρίχθηκε  

καταρχήν  στο  επιχείρημα  που  προερχόταν  από  την  απόφαση  του  Ανωτάτου  

Δικαστηρίου  των  ΗΠΑ  στην  υπόθεση  Sony Corp. Of America versus 

Universal City Studios (1984) στο  θέμα  πώλησης  συσκευών  βίντεο .  Στην  

υπόθεση  αυτή ,  οι  ενάγοντες  προσπάθησαν  να  σταματήσουν   τις  πωλήσεις  

συσκευών  βίντεο  για  να  αποφύγουν  αντιγραφές  ταινιών  από  το  κοινό ,  

χωρίς  την  άδεια  των  εταιριών  παραγωγής  τους .  Η  προσπάθεια  αυτή  όμως  

απέτυχε ,  διότι  το  Ανώτατο  Δικαστήριο  έκρινε  ότι  δεν  υπάρχει  παραβίαση  

του  νόμου ,  αφού  η  συγκεκριμένη  τεχνολογία  είχε  και  νόμιμα  πλαίσια  

χρήσης ,  όπως  είναι  οι  προσωπικές  μαγνητοσκοπήσεις40.   

       Προέβαλε  λοιπόν  η  εταιρεία  Napster ότι  ακόμη  και  αν  ένα  πρόγραμμα  

σαν  το  δικό  της  θεωρηθεί  παράνομο ,  έχει  ωστόσο  και  νόμιμους  τρόπους  

χρήσης ,  όπως  είναι  η  εμπορική  προώθηση  της  μουσικής .  Επιπλέον ,  

ισχυρίστηκε  ότι  η  ίδια  ούτε  αντέγραφε  ούτε  διέδιδε  κομμάτια ,  αλλά  απλώς  

                                                 
40 Ιωαννίδης Δημήτριος, ό.π. σελ. 38-39. 
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διαμεσολαβούσε  και  έφερνε  σε  επαφή  τους  χρήστες  μεταξύ  τους ,  οι  οποίοι  

στη  συνέχεια  προέβαιναν  σε  ανταλλαγή  των  κομματιών ,  αναπαράγοντας  

τα  για  προσωπική  τους  χρήση  και  όχι  για  περαιτέρω  διάδοση ,  εμπορία  

κλπ .  Δηλαδή  η  Napster διαμεσολαβούσε  σε  μια   νόμιμη  πράξη ,  διευκόλυνε  

τους  χρήστες  να  ανταλλάσσουν  μεταξύ  τους  μουσικά  κομμάτια  για  

ιδιωτική  χρήση ,  όπως  θα  μπορούσαν  να  έχουν  κάνει  και  μόνοι  τους ,  

νόμιμα ,  χωρίς  την  ύπαρξη  του  προγράμματος ,  δανείζοντας  ο  ένας  στον  

άλλον  τα  κομμάτια  της  δισκοθήκης  τους  για  αντιγραφή .41 

       Η  διαφορά  εν  προκειμένω  βέβαια  ήταν  όμως  ότι  η  Napster,  παρείχε  

τη  διευκόλυνση  αυτή  σε  μερικά  εκατομμύρια  χρηστών ,  οι  οποίοι  επέλεγαν  

όσα  κομμάτια  επιθυμούσαν  από  μια  λίστα  εκατομμυρίων  κομματιών ,  στην  

ουσία  από  ολόκληρη  σχεδόν  τη  μουσική  δισκοθήκη  του  πλανήτη .  Τελικά  

μετά  από  αλλεπάλληλες  δικαστικές  αναμετρήσεις ,  τον  Μάρτιο  του  2001 το  

δικαστήριο  της  Καλιφόρνια  υποχρέωσε  την  εταιρεία  Napster να  αφαιρέσει  

από  τον  κατάλογο  της  όλα  τα  μουσικά  κομμάτια  των  εναγουσών  εταιρειών  

και  να  εμποδίσει  την  αντιγραφή  τους  μεταξύ  των  χρηστών .  Ωστόσο ,  η  

πραγματική  πρόθεση  του  αγώνα  των  μουσικών  παραγωγών  και  

καλλιτεχνών  κατά  του  Napster,  δεν  ήταν  να  μην  αναπαράγονται  τα  έργα  

τους  στο  διαδίκτυο ,  αλλά  να  μην  αναπαράγονται  αυτά  δωρεάν ,  έστω  και  

αν  γινόταν  για  ιδιωτική  χρήση .  Οι  χρήστες  του  διαδικτύου  ήταν  μια  

εξαιρετικά  επιθυμητή  αγορά ,  η  οποία  όμως  έπρεπε  να  τεθεί  υπό  τον  

έλεγχο  των  δικαιούχων .  Έτσι ,  από  τον  Σεπτέμβριο  του  2001 το  Napster 

λειτουργεί  και  πάλι ,  έχοντας  όμως  πλέον  συνάψει  συμφωνία  με  την  Ένωση  

Συνθετών  και  την  Εθνική  Ένωση  Μουσικών  Παραγωγών ,  η  οποία  επιβάλει  

στους  χρήστες  του  Napster  που  αναπαράγουν  μουσικά  κομμάτια ,  

χρηματική  συνδρομή  η  οποία  θα  διανέμεται  στους  δικαιούχους  των  

πνευματικών  και  συγγενικών  δικαιωμάτων .42  

       Πέρα  από  το  Napster,  οι  νέες  τεχνολογίες  peer to peer επιτρέπουν  τη  

διάθεση  μουσικής ,  χωρίς  να  υπάρχει  κεντρικό  σύστημα  μέσω  του  οποίου  

γίνεται  ανταλλαγή  του  περιεχομένου .  Ένα  δίκτυο  υπολογιστών  peer-to-

                                                 
41 Παναγιωτίδου Ευφημία, «Υπόθεση Napster και προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργούν και 
των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, υπό το πρίσμα της Οδηγίας 
2001/29/Ε», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών 2002, σελ 485. 
42 Παναγιωτίδου Ευφημία,ό.π. σελ. 486. 
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peer (P2P), είναι  ένα  δίκτυο  το  οποίο  επιτρέπει  σε  δύο  ή  περισσότερους  

υπολογιστές  να  μοιράζονται  ισοδύναμα  τους  πόρους  του .43  

       «Η  τεχνολογία  αυτή  μετατρέπει  τον  απλό  χρήστη  και  καταναλωτή  σε  

διανομέα .  Ορισμένα  δικαστήρια  υποστήριξαν  ότι  αυτού  του  τύπου  

συστήματα  peer to peer ( ίσος  προς  ίσον),  όπως  το  Grokster, το  Kazaa και  

το  Morpheus, δεν  βασίζονται  σε  ένα  κεντρικό  κόμβο ,  αλλά  έχουν  

χαρακτήρα  εντελώς  αποκεντρωμένο  με  συνέπεια  οι  δικαιούχοι  του  

λογισμικού  να  μην  επεμβαίνουν  κατά  την  ανταλλαγή  των  αρχείων ,  ούτε  να  

μπορούν  να  ελέγξουν  το  χρήστη  για  τις  παράνομες  πράξεις  που  συνιστούν  

προσβολή  του  δικαιώματος  πνευματικής  ιδιοκτησίας  και  κατά  συνέπεια  να  

μην  μπορούν  να  έχουν  ευθύνη  για  την  παράνομη  χρήση  του  λογισμικού  

(Βλ .  πχ  την  απόφαση  της  19ης  Αυγούστου  2004 του  Ομοσπονδιακού  

Δικαστηρίου  των  ΗΠΑ  (9 circuit) Metro Goldwyn Mayer and Studios and 

others v. Grokster and others)».44 

       Σε  πρώτη  φάση  φάνηκε  ότι  η  τεχνολογία  έχει  τη  δυνατότητα  να  

ξεπεράσει  το  νόμο  στη  συνέχεια  όμως  το  Ανώτατο  Δικαστήριο  των  ΗΠΑ  

με  την  απόφαση  της  27ης  Ιουνίου  2005 υποστήριξε  ξεκάθαρα  τους  

δικαιούχους  με  το  σκεπτικό  ότι  οι  εταιρείες  που  ήταν  διανομείς  αυτού  του  

συστήματος  peer to peer ,όπως  Morpheus, Gnutella κλπ . ,  γνώριζαν  ότι  το  

λογισμικό  αυτό  το  χρησιμοποιούσαν  οι  χρήστες  για  παράνομη  ανταλλαγή  

μουσικών  και  οπτικοακουστικών  έργων  και  επιδίωκαν  την  εγκατάστασή  

του  σε  όσο  το  δυνατό  περισσότερους  υπολογιστές ,  ενώ  παράλληλα  το  

πρόγραμμα  εμφανιζόταν  ως  εναλλακτική  λύση  του  Napster, προκειμένου  

οι  εταιρείες  να  εισπράξουν  μεγάλα  ποσά  από  διαφημίσεις  στις  ιστοσελίδες  

τους  χωρίς  μάλιστα  να  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  τεχνολογικά  μέτρα  για  να  

αποτρέψουν  την  παράνομη  ανταλλαγή  προστατευομένων  έργων45. 

      Στο  πλαίσιο  του  ελληνικού  δικαίου  η  ανταλλαγή  μουσικών  ή  άλλων  

έργων  με  το  σύστημα  peer to peer, ακόμη  και  αν  θεωρηθεί  ότι  εμπίπτει  

στην  αναπαραγωγή  ιδιωτική  χρήση ,  δεν  μπορεί  περάσει  το  τεστ  των  τριών  

σταδίων  (άρθρα  28Γ  και  18 παρ .  2 Ν .2121/1993 όπως  ισχύει).  «Στη  

συγκεκριμένη  περίπτωση  η  ελευθερία  αναπαραγωγής  εμποδίζει  την  
                                                 
43 Lessing Laurence, ό.π. σελ. 133. 
44 Καλλινίκου Διονυσία, Νέες Τεχνολογίες και Πνευματική Ιδιοκτησία, στην ιστοσελίδα  
http://apotis4stis5.blogspot.com/2008/06/blog-post.html   
45 Καλλινίκου Διονυσία, ό.π. 
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κανονική  εκμετάλλευση  του  έργου  και  θίγει  αδικαιολόγητα  τα  έννομα  

συμφέροντα  του  δικαιούχου ,  αφού  μειώνει  τη  νόμιμη  αγορά  των  μουσικών  

ή  άλλων  έργων  που  με  τον  τρόπο  αυτό  γίνονται  αντικείμενο  συλλογικής  

χρήσης  χωρίς  την  άδεια  των  δημιουργών  και  των  άλλων  δικαιούχων .  Ο  

καταναλωτής  στην  ουσία  δεν  περιορίζεται  στην  αναπαραγωγή  για  ιδιωτική  

χρήση  των  μουσικών  άλλων  έργων  αλλά  προβαίνει  σε  συλλογική  

ανταλλαγή  με  τους  χρήστες  του  διαδικτύου  που  αποτελούν  κοινό  (  Βλ .  και  

ALAI Resolution taken following the Budapest Congress, September 2003 

www. alai.org)».46 

 

 

 

Δ .  Χαρακτηριστικά  της  πράξης  της  παραβίαση  της  πνευματικής  

ιδιοκτησίας  μέσω του  διαδικτύου  και  των  ατόμων  που  προβαίνουν  σε  

αυτήν  

 

       Οι  πιο  σημαντικές  περιπτώσεις  εγκληματικής  δραστηριότητας  στον  

χώρο  του  διαδικτύου  αφορούν  την  διακίνηση  σκληρής  πορνογραφίας ,  τη  

λειτουργία  κυκλωμάτων  παιδεραστών ,  εμπόρων  ναρκωτικών  και  όπλων ,  τη  

διάδοση  ακραίων  πολιτικών  θέσεων  κλπ .  Η  χρήση  του  πνευματικού  έργου  

χωρίς  την  άδεια  και  χωρίς  αμοιβή  του  δημιουργού  στο  διαδίκτυο  είναι  και  

αυτή  μια  πράξη  παράνομη  και  ποινικά  κολάσιμη .  

        Γενικότερα ,  δεν  υπάρχει  ακόμα  γενικά  αποδεκτός  ορισμός  του  

εγκλήματος  στον  κυβερνοχώρο ,  ούτε  στη  διεθνή  νομοθεσία ,  ούτε  στη  

διεθνή  νομολογία .  Η  άποψη  ότι  το  έγκλημα  στον  κυβερνοχώρο  (cyber 

crimes) αποτελεί  τον  ίδιο  τύπο  εγκλήματος  με  το  «κοινό» ή  «συμβατικό  

έγκλημα» και  η  μόνη  διαφορά  που  το  διακρίνει  απ΄  αυτό  είναι  ότι  

διαπράττεται  σε  διαφορετικό  περιβάλλον  (δηλ .  σε  ηλεκτρονικό  

περιβάλλον  και  δη  σε  περιβάλλον  διαδικτύου) δεν  ανταποκρίνεται  στην  

πραγματικότητα  .  Υπάρχουν  βέβαια  εγκλήματα ,  που  διαπράττονται  τόσο  

σε  κοινό ,  όσο  και  σε  ηλεκτρονικό  περιβάλλον .   Άλλα  εγκλήματα  

διαπράττονται  μόνο  σε  περιβάλλον  ηλεκτρονικών  υπολογιστών ,  χωρίς  

                                                 
46 Καλλινίκου Διονυσία, ό.π.  
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δηλαδή  να  υπάρχει  σύνδεση  των  υπολογιστών  με  το  διαδίκτυο  (ή  ακόμα  

και  εάν  υπάρχει  δεν  χρησιμοποιείται).  Μία  άλλη  δε  κατηγορία  

ηλεκτρονικών  εγκλημάτων  διαπράττονται  αποκλειστικώς  σε  περιβάλλον  

του  κυβερνοχώρου .  Με  το  παραπάνω  λοιπόν  κριτήριο  προτείνεται47 η  

ακόλουθη  διάκριση :  

      1. Σε  εγκλήματα  που  διαπράττονται  τόσο  σε  «κοινό» περιβάλλον ,  όσο  

και  στο  διαδίκτυο ,  π .χ  η  συκοφαντική  δυσφήμηση  διαπράττεται  και  με  την  

χρήση  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (αποστολή  e-mail). Η  αντιγραφή  

ενός  πνευματικού  έργου  π .χ  μουσικού  τραγουδιού  (άρθρ .  66 Ν .2121/93) ή  

ενός  προγράμματος  ηλεκτρονικού  υπολογιστή .  Όταν  το  έγκλημα  αυτό  

τελεστεί  σε  «περιβάλλον  internet» (εννοείται  βέβαια  ότι  απαιτείται  και  η  

χρήση  computer) τότε  πρόκειται  για  έγκλημα  σχετιζόμενο  με  τον  

κυβερνοχώρο  ή  για  έγκλημα  που  διαπράττεται  με  την  βοήθεια  του  

κυβερνοχώρου  (internet related crime).  

     2.  Σε  εγκλήματα  που  διαπράττονται  μόνο  σε  περιβάλλον  ηλεκτρονικών  

υπολογιστών  (ενν .  χωρίς  την  χρήση  του  διαδικτύου).  Τέτοια  είναι  τα  

εγκλήματα  που  προβλέπονται  από  το  άρθρο  370 Γ  παράγρ .  1 του  Π .Κ . ,  

π .χ .  η  χωρίς  δικαίωμα  αντιγραφή  προγράμματος  από  δισκέτα  ή  cd-Rom σε  

ηλεκτρονικό  υπολογιστή .   

      3. Σε  «Γνήσια  εγκλήματα  κυβερνοχώρου» (cyber crimes) με  την  

έννοια  της  ποινικοποίησης  συμπεριφοράς  που  αποκλειστικώς  να  έχει  

σχέση  με  τον  κυβερνοχώρο .  Μια  τέτοια  αξιόποινη  συμπεριφορά  θα  

μπορούσε  να  είναι  π .χ  η  μεταβίβαση  κρυπτογραφικών  κειμένων  χωρίς  

σχετική  άδεια  ή  η  διάδοση  παιδικού  πορνογραφικού  υλικού  δια  του  

κυβερνοχώρου .   

     Η  παραβίαση  των  δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας  λοιπόν ,  είναι  

ένα  έγκλημα  που  μπορεί  να  διαπραχθεί  και  στο  απλό  περιβάλλον  και  στον  

κόσμο  του  διαδικτύου .  Όταν  διαπράττεται  στα  πλαίσια  του  ίντερνετ ,  φέρει  

όλα  τα  χαρακτηριστικά  που  εμφανίζει  το  έγκλημα  γενικά  στον  

κυβερνοχώρο :  

      Το  έγκλημα  στον  κυβερνοχώρο  είναι  γρήγορο ,  διαπράττεται  σε  χρόνο  

δευτερολέπτων  και  πολλές  φορές  δεν  το  αντιλαμβάνεται  ούτε  το  ίδιο  το  
                                                 
47 Αγγέλης Ιωάννης, «Διαδίκτυο (internet) και ποινικό δίκαιο, Έγκλημα στον κυβερνοχώρο 
(Cybercrime-Internet Crime)», Ποινικά Χρονικά Ν (2000), σελ. 675-676. 



 29

θύμα .  Για  την  τέλεση  του  απαιτούνται  άριστες  και  εξειδικευμένες  

γνώσεις .  Είναι  εύκολο  στην  διάπραξη  του ,  φυσικά  για  όσους  γνωρίζουν  

τον  σχετικό  τρόπο .  Μπορεί  να  διαπραχθεί  χωρίς  την  φυσική  μετακίνηση  

του  δράστη ,  ο  οποίος  ενεργεί  από  το  γραφείο  ή  το  σπίτι  του ,  πατώντας  

μόνο  ορισμένα  πλήκτρα  στον  υπολογιστή .  Τα  αποτελέσματα  της  

εγκληματικής  ενέργειας  μπορεί  να  γίνονται  ταυτόχρονα  αισθητά  σε  

πολλούς  τόπους .  Περιπτώσεις  που  το  έγκλημα  στον  κυβερνοχώρο  

περιορίζεται  στα  όρια  ενός  μόνο  κράτους  είναι ,  θεωρητικώς  τουλάχιστον ,  

ελάχιστες  και  σπάνιες .48 Οι  εγκληματική  συμπεριφορά  στο  διαδίκτυο  έχει  

σαν  αποτέλεσμα  αδικήματα  που  δεν  συνεπάγονται  βία  αυτά  καθ’ αυτά ,  

χωρίς  αυτό  να  σημαίνει  ότι  οι  συνέπειες  τους  δεν  είναι  βίαιες .  Η  

επικινδυνότητα  των  δραστηριοτήτων  βασίζεται  στην  συχνότητα  τους .  Οι  

πολλαπλές  επενέργειες  τους  προσθέντονται ,  έτσι  ώστε  να  μπορεί  να  

συμπεράνει  κανείς  ότι  δεν  πρόκειται  για  μεμονωμένες  πράξεις ,  αλλά  για  

ένα  νέο  φαινόμενο49.   

         Ο  «εγκληματίας  του  κυβερνοχώρου» διαφέρει  ουσιωδώς  από  τον  

«κοινό  εγκληματία». Ο  δράστης  πρέπει  να  διαθέτει  ειδικές  γνώσεις ,  

τεχνική  επιδεξιότητα ,  τεχνικά  μέσα .  Δεν  μπορεί  να  επικαλεστεί  ότι  

ενήργησε  «από  ανάγκη», δηλαδή  από  οικονομική  ανέχεια ,  αφού  η  

ενέργεια  του  προϋποθέτει  την  ύπαρξη  μιας  αρκετά  ικανής  οικονομικής  

υποδομής  (αγορά  – συντήρηση  υπολογιστή ,  συνδρομή  σε  παροχέα  

πρόσβασης ,  αυξημένος  τηλεφωνικός  λογαριασμός ,  εκπαίδευση  στη  γνώση  

χρήσης  υπολογιστών  κλπ).  

       Μπορεί  να  υποστηριχθεί  ότι  το  έγκλημα  στον  κυβερνοχώρο  είναι  μια  

ειδικότερη  μορφή  του  εγκλήματος  του  λευκού  περιλαιμίου  διότι  ο  δράστης  

πρέπει  να  διαθέτει :  

1.  Εξειδικευμένη  επιδεξιότητα :  ο  εγκληματίας  του  κυβερνοχώρου  πρέπει  

να  είναι  επιδέξιος ,  να  έχει  γνώσεις  του  όλου  συστήματος  πληροφορικής ,  

να  είναι  κοινωνικός .  

                                                 
48 Αγγέλης Ιωάννης, ό.π. 
49 Βασιλάκη Ειρήνη, «Καταχρήσεις των Νέων Μέσων Τηλεπικοινωνίας και Θέματα Ποινικής 
Καταστολής- Προετοιμάζοντας το ποινικό δίκαιο του 21ου αιώνα;» σε Αντεγκληματική Πολιτική ΙΙ, 
επιμέλεια Νέστωρ Κουράκης, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή 2000,  σελ. 26. 
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2. Γνώση :  ο  εγκληματίας  του  κυβερνοχώρου  δεν  έχει  απλές  γνώσεις  

υπολογιστών  και  πληροφορικής .  Γνωρίζει  πολύ  καλά  το  επιμέρους  

«περιβάλλον», καθώς  και  τα  μυστικά  του  χώρου  που  θα  παραβιάσει .  

3.  Απαραίτητα  τεχνικά  και  οικονομικά  μέσα :  ο  εγκληματίας  του  

κυβερνοχώρου  πρέπει ,  εκτός  από  τη  γνώση ,  να  κατέχει  και  τα  κατάλληλα  

τεχνικά  μέσα .  Χωρίς  την  οικονομική  δυνατότητα  για  αγορά  εξοπλισμού  

και  χωρίς  την  κατοχή  των  τεχνικών  μέσων ,  είναι  αδύνατη  η  διάπραξη  

εγκλήματος  στον  κυβερνοχώρο .50  

       Επίσης ,  σημαντικό  χαρακτηριστικό  της  δράσης  στο  διαδίκτυο  είναι  η  

διατήρηση  της  ανωνυμίας .  Είναι  γνωστό  ότι  κάθε  χρήστης  του  διαδικτύου ,  

αφήνει  στον  χώρο  την  ηλεκτρονική  ταυτότητα  του .  Με  κατάλληλες  όμως  

τεχνικές  παρεμβάσεις  μπορεί  να  έχει  κάποιος  πρόσβαση  στο  ίντερνετ  ως  

ανώνυμος  ή  ακόμα  και  με  ψευδή  στοιχεία  που  αναφέρονται  σε  άλλο  

άτομο .  Η  δυνατότητα  αυτή  διευκολύνει  τη  διάπραξη  παρανομιών  και  κάνει  

εξαιρετικά  δύσκολο ,  αν  όχι  αδύνατο ,  τον  εντοπισμό  του  δράστη .  Αυτή  η  

ανωνυμία ,  σε  συνδυασμό  με  την  ανυπαρξία  ή  την  δυσκολία  εφαρμογής  

των  νομικών  κανόνων ,  κάνει  τους  «ηλεκτρονικούς  δράστες» να  

αισθάνονται  ασφαλείς  κατά  την  διάπραξη  των  εγκλημάτων  τους .51  Η  

επιλογή  του  διαδικτύου  σαν  τρόπο  τέλεσης  ενός  εγκλήματος  αποτελεί  ένα  

στοιχείο  που  δείχνει ,  ότι  ο  δράστης  προσπαθεί  να  κρατήσει  την  ανωνυμία  

του  όχι  μόνο  επειδή  με  τον  τρόπο  αυτό  αποφεύγει  την  ποινική  δίωξη ,  αλλά  

κατά  μεγάλη  πιθανότητα  και  από  λόγους  που  αφορούν  την  κοινωνική  του  

θέση .  Συνεπώς ,  πρόκειται  για  εγκληματικότητα  προσαρμοσμένων  

κοινωνικά  ατόμων .  Η  ευκολία  της  διάπραξης  των  αδίκων  πράξεων  και  η  

ανωνυμία  που  εγγυάται  το  διαδίκτυο  υποκινεί  τους  δράστες  για  

επανάληψη  της  ποινικά  απαγορευμένης  συμπεριφοράς .52  

 

 

 

 

                                                 
50 Αγγέλης Ιωάννης, ό.π. σελ 678 
51 Αγγέλης Ιωάννης, σελ. 683 
52 Βασιλάκη Ειρήνη, ό.π. σελ. 27-28 
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IX. Η  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΗΣ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  ΣΤΗΝ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ  

 

 

       Η  ιδιόμορφη  φύση  και  δομή  του  διαδικτύου ,  η  αδυναμία  ελέγχου  του  

από  κάποιον  κρατικό  ή  υπερκρατικό  οργανισμό ,  η  δυσκολία  διαπίστωσης  

της  πηγής  της  προσβολής ,  οι  υψηλές  ταχύτητες  διάδοσης  και  αποθήκευσης  

των  έργων  συντελούν  στην  αύξηση  του  κινδύνου  προσβολής  των  

δικαιωμάτων  των  πνευματικών  δημιουργών .  Η  δικαιική  ανασφάλεια  που  

δημιουργείται  είναι  προφανής  και  οι  δυνατότητες  «πειρατείας» τεράστιες .  

Προκειμένου  να  διασφαλισθεί  η  συμμετοχή  του  δημιουργού  σε  κάθε  

μορφή  εκμετάλλευσης  του  έργου  που  πραγματοποιείται  στο  ψηφιακό  αυτό  

περιβάλλον ,  απαραίτητη  κρίθηκε   η  νομοθετική  προσαρμογή  του  δικαίου  

της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  και  ειδικότερα  των  περιουσιακών  εξουσιών  

του  δημιουργού  και  των  ορίων  τους .  Σημαντική  ώθηση  στη  νομοθετική  

αυτή  προσαρμογή  επέφερε  η  δραστηριότητα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  53 

        Η  συνθήκη  της  Ρώμης  βρίσκει  εφαρμογή  και  σε  εμπορεύματα  και  

υπηρεσίες  που  περιέχουν  ή  διαδίδουν  πνευματικά  έργα  και  επιτρέπεται  

η  ελεύθερη  διακίνησή  τους .  Η  αρχή  όμως  αυτή ,  της  ελεύθερης  

διακίνησης  των  εμπορευμάτων  και  των  υπηρεσιών  έρχεται  σε  

σύγκρουση  με  τα  εθνικά  δίκαια  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας .  Για  το  

λόγο  αυτό ,  η  επιτροπή  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης ,  υλοποίησε  ένα  

πρόγραμμα  με  σκοπό  να  εναρμονίσει  τα  δίκαια  της  πνευματικής  

ιδιοκτησίας  στα  διάφορα  κράτη-μέλη .  Το  πρώτο  βήμα  στην  προσπάθεια  

αυτή  έγινε  με  το  ΄΄Πράσινο  βιβλίο  της  Επιτροπής  για  την  πνευματική  

ιδιοκτησία  και  την  τεχνολογική  πρόκληση΄΄ .  Η  προσέγγιση  της  ιδέας  

της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας ,  έγινε  με  το  ΄΄Λευκό  βιβλίο  για  την  

Ανάπτυξη ,  Ανταγωνιστικότητα ,  Απασχόληση :  Οι  Προκλήσεις  και  οι  

Δρόμοι  προς  τον  21ο  Αιώνα΄΄ .  Ο  σκοπός  ήταν  να  γίνει  ο  συνδυασμός  

των  προσπαθειών ,  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο ,  για  να  επιτευχθεί  μια  

ευρύτερη  χρήση  των  μέσων  που  συνεισφέρουν  σε  μια  όσο  το  δυνατό ,  

                                                 
53 Δεσποτίδου Άννα, ό.π. σελ. 13-14 
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γρηγορότερη  επίτευξη  προοπτικών  και  στο  χτίσιμο  μιας  πληροφοριακής  

υποδομής .  Ακολουθώντας  τις  προτάσεις  αυτές  μια   ομάδα   εργασίας  για  

την  Ευρώπη  και  την  κοινωνία  των  πληροφοριών  παρουσίασε  μια  

αναφορά  στην  Κέρκυρα  τον  Ιούνιο  του  1994, σχετικά  με  τις  

δυνατότητες  που  προσφέρουν  οι  νέες  τεχνολογίες .  Η  ομάδα  αυτή  

επικεντρώθηκε  κυρίως ,  στην  ανάγκη  προστασίας  των  δικαιωμάτων  της  

πνευματικής  ιδιοκτησίας  και  της  προσαρμογής  του  συγκεκριμένου  

δικαίου  στις  νέες  συνθήκες  που  δημιουργούν  η  παγκοσμιοποίηση  και  η  

ψηφιακή  επανάσταση ,  με  απώτερο  στόχο  την  προστασία  της  

πνευματικής  ιδιοκτησίας  σε  ευρωπαϊκό  αλλά  και  εθνικό  επίπεδο .   

      Το  δίδαγμα  για  την  Επιτροπή ,  από  όλες  αυτές  τις  ενέργειες  και  

προσπάθειες  που  έγιναν ,  ήταν  ότι  οι  νέες  τεχνολογικές  εξελίξεις  δεν  

απαιτούν  δραστικές  αλλαγές  το  ισχύον  νομοθετικό  πλαίσιο ,  αλλά  θα  

πρέπει  να  αντιμετωπίζονται  με  σύνεση ,  αφού  η  πορεία  προς  την  

κοινωνία  των  πληροφοριών  είναι  μια  διαδικασία  που  βρίσκεται  σε  

εξέλιξη  και  δεν  έχει  ακόμα  ολοκληρωθεί .  Στη  συνέχεια  ακολούθησε  μια  

σειρά  οδηγιών .  Εκδόθηκε  η  Οδηγία  91/250/ΕΟΚ(προστασία  

προγραμμάτων  η/υ),  η  Οδηγία  92/100/ΕΟΚ(δικαίωμα  εκμίσθωσης ,  

δανεισμού  και  συγγενικά  δικαιώματα  στον  τομέα  των  προϊόντων  της  

διάνοιας), η  οδηγία  93/83/ΕΟΚ  (δικαίωμα  δημιουργού  και  συγγενικά  

δικαιώματα  στις  δορυφορικές  ραδιοτηλεοπτικές  μεταδόσεις  και  

καλωδιακή  αναμετάδοση),  η  Οδηγία  93/98/ΕΟΚ(εναρμόνιση  διάρκειας  

προστασίας  του  δικαιώματος  πνευματικής  ιδιοκτησίας  και  ορισμένων  

συγγενικών  δικαιωμάτων),  η  Οδηγία  96/9/ΕΟΚ  (προστασία  βάσεων  

δεδομένων) και  τέλος  η  Οδηγία  2001/29/ΕΚ  που  αφορά  το  περιβάλλον  

του  διαδικτύου  για  την  εναρμόνιση  ορισμένων  πτυχών  του  δικαιώματος  

του  δημιουργού  και  συγγενικών  δικαιωμάτων  στην  κοινωνία  της  

πληροφορίας .54  

      Η  συγκεκριμένη  οδηγία  εκδόθηκε  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  

και  το  Συμβούλιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  την  εναρμόνιση  

ορισμένων  πτυχών  του  δικαιώματος  του  δημιουργού  και  συγγενικών  

δικαιωμάτων  στην  κοινωνία  της  πληροφορίας .  Ενόψει  της  εσωτερικής  

                                                 
54 Καράκωστας Ιώαννης, ό.π. σελ. 119-122 
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αγοράς  τονίστηκε  ο  σπουδαίος  ρόλος  που  διαδραματίζουν  η  πνευματική  

ιδιοκτησία  και  τα  συγγενικά  δικαιώματα  γιατί  προστατεύουν  τόσο  την  

προώθηση  του  σχεδιασμού  και  την  εμπορία  νέων  προϊόντων  και  

υπηρεσιών  όσο  και  τη  δημιουργία  και  εκμετάλλευση  του  δημιουργικού  

περιεχομένου  της .  Η  εναρμόνιση  που  επιδιωκόταν  θα  συνέβαλε  στην  

υλοποίηση  των  τεσσάρων  ελευθεριών  της  εσωτερικής  αγοράς  και  θα  

βασιζόταν  στο  σεβασμό  των  θεμελιωδών  αρχών  του  δικαίου ,  ιδίως  της  

ιδιοκτησίας ,  της  οποίας  αναπόσπαστο  μέρος  έχει  αναγνωρισθεί  η  

πνευματική  ιδιοκτησία ,  της  ελευθερίας  της  έκφρασης  και  του  δημοσίου  

συμφέροντος .  Συγχρόνως ,  οι  νομικές  επιλογές   με  την  προστασία  της  

πνευματικής  ιδιοκτησίας  θα  έπρεπε  να  συμβαδίζουν  με  τις  λοιπές  

πολιτικές  της  Ένωσης  που  αναφέρονται  στην  ελευθερία  και  ανάπτυξη  

των  τηλεπικοινωνιακών  δικτύων  και  δικτύων  παροχής  υπηρεσιών  της  

κοινωνίας  της  πληροφορίας ,  την  προστασία  των  δεδομένων  προσωπικού  

χαρακτήρα  και  την  αποτελεσματική  καταπολέμηση  της  ηλεκτρονικής  

εγκληματικότητας55.    

      Το  κεφάλαιο  Ι  της  Οδηγίας ,  αναφέρεται  στον  στόχο  και  το  πεδίο  

εφαρμογής  της .  Συγκεκριμένα  περιλαμβάνει  το  άρθρο  1,  το  οποίο  μας  

αναφέρει  ότι  η  συγκεκριμένη  οδηγία  αφορά  τη  νομική  προστασία  του  

δικαιώματος  του  δημιουργού  και  των  συγγενικών  δικαιωμάτων  μέσα  

στα  όρια  της  εσωτερικής  αγοράς ,  με  μεγαλύτερη  έμφαση  όμως  στην  

κοινωνία  της  πληροφορίας .  Εκτός  από  τις  περιπτώσεις  που  ορίζονται  

στο  άρθρο  11, η  οδηγία  δε  θίγει  τις  κοινοτικές  διατάξεις  που  ισχύουν  

για  τη  νομική  προστασία  των  προγραμμάτων  ηλεκτρονικών  

υπολογιστών ,  το  δικαίωμα  εκμίσθωσης ,  δανεισμού  και  κάποια  άλλα  

συγγενικά  δικαιώματα  που  αφορούν  την  πνευματική  ιδιοκτησία  στην  

περιοχή  της  διανοητικής  ιδιοκτησίας ,  το  δικαίωμα  του  δημιουργού  και  

τα  συγγενικά  δικαιώματα  στις  καλωδιακές  και  ραδιοτηλεοπτικές  

μεταδόσεις  μέσω  δορυφόρου ,  τη  διάρκεια  προστασίας  του  δικαιώματος  

πνευματικής  ιδιοκτησίας  και  τη  νομική  προστασία  των  βάσεων  

δεδομένων .   

                                                 
55 Δεσποτίδου Άννα, ό.π. σελ. 13-14 
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      Στο  κεφάλαιο  II  προβλέπονται  τα  δικαιώματα  και  οι  εξαιρέσεις .  

Συγκεκριμένα ,  το  άρθρο  2 της  οδηγίας ,  αναγνωρίζει  στους  

δημιουργούς ,  στους  ερμηνευτές  ή  εκτελεστές  καλλιτέχνες ,  στους  

παραγωγούς  φωνογραφημάτων  και  οπτικοακουστικών  έργων  και  στους  

ραδιοτηλεοπτικούς  οργανισμούς ,  το  αποκλειστικό  δικαίωμα  να  

επιτρέπουν  ή  να  απαγορεύουν  άμεσα  ή  έμμεσα ,  προσωρινά  ή  μόνιμα ,  

την  αναπαραγωγή  με  οποιοδήποτε  μέσο  και  μορφή ,  εν  όλω  ή  εν  μέρει  

των  έργων  ή  των  εισφορών  τους .  (σχετικά  με  τους  όρους  ΄΄προσωρινά  ή  

μόνιμα΄΄  αναφέρονται  στις  περιπτώσεις  δημιουργίας  αόρατου  

προσωρινού  αντιγράφου ,  στη  μνήμη  του  ηλεκτρονικού  υπολογιστή ,  

κατά  τη  διάρκεια  της  περιήγησης  στο  Διαδίκτυο).        

       Σύμφωνα  με  το  άρθρο  3,  παρέχεται  στους  δημιουργούς  το  

αποκλειστικό  δικαίωμα  να  επιτρέπουν  ή  να  απαγορεύουν ,  την  

παρουσίαση  στο  κοινό  των  έργων  τους  με  ενσύρματα  ή  ασύρματα  μέσα ,  

καθώς  και  να  θέτουν  τα  έργα  τους  στη  διάθεση  του  κοινού  με  τέτοιο  

τρόπο  ,  ώστε  οποιοσδήποτε  να  μπορεί  να  έχει  πρόσβαση  σε  αυτά ,  στον  

τόπο  και  χρόνο  που  θα  επιλέξει  ο  ίδιος  προσωπικά .  Το  συγκεκριμένο  

δικαίωμα  καλύπτει  όλο  το  φάσμα  λειτουργίας  του  Διαδικτύου ,  με  την  

έννοια  ότι  περιλαμβάνει ,  τόσο  τη  δημόσια  έκθεση  του  έργου  σε  οθόνη  

όσο  και  την  κατά  αίτηση  μετάδοσή  του .  Τα  δικαιώματα  που  

προαναφέρθηκαν ,  δεν  αναλώνονται  με  οποιαδήποτε  πράξη  παρουσίασης  

ή  διάθεσης  στο  κοινό .   

       Το  άρθρο  4 εναρμονίζει  το  δικαίωμα  διανομής  των  έργων  και  το  

θέμα  της  ανάλωσης .  Σύμφωνα  με  αυτό ,  οι  δημιουργοί  έχουν  το  

αποκλειστικό  δικαίωμα  να  επιτρέπουν  ή  να  απαγορεύουν  τη  διανομή  

στο  κοινό ,  του  πρωτοτύπου  ή  αντιγράφου  των  έργων  τους ,  με  

οποιοδήποτε  τρόπο .  Το  συγκεκριμένο  δικαίωμα  αναλώνεται  μόνο  εάν  η  

πρώτη  πώληση  ή  μεταβίβαση  της  κυριότητας  του  έργου ,  

πραγματοποιείται  από  το  δικαιούχο  ή  με  τη  συγκατάθεσή  του .   

       Ξεχωριστή  σημασία  για  το  δίκαιο  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  στο  

διαδίκτυο ,  έχει  το  άρθρο  5 της  οδηγίας  στο  οποίο  γίνεται  αναφορά  για  

τους  περιορισμούς  και  τις  εξαιρέσεις  των  παραπάνω  δικαιωμάτων .  

Συγκεκριμένα ,  με  βάση  την  παράγραφο  1 του  άρθρου  αυτού ,  

εξαιρούνται  από  το  δικαίωμα  που  αναφέρεται  στο  άρθρο  2,  πράξεις  
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μεταβατικής  και  βοηθητικής  αναπαραγωγής  που  αποτελούν  αναγκαίο  

και  αναπόσπαστο  μέρος  μιας  τεχνολογικής  μεθόδου  και  η  οποία  

εκτελείται  με  αποκλειστικό  σκοπό  να  επιτρέψει  τη  χρήση  ενός  έργου  ή  

άλλου  προστατευμένου  αντικειμένου .  Η  χρήση  αυτή  πρέπει  να  

επιτρέπεται  από  τους  δικαιούχους  και  από  το  νόμο  και  δεν  επιτρέπεται  

να  έχει  οικονομική  σημασία  για  τους  κατόχους  των  δικαιωμάτων .  Η  

παράγραφος  2,  αναφέρεται  στη  δυνατότητα  που  δίνεται  στα  κράτη- 

μέλη  να  προβλέπουν  περιορισμούς  στην  εθνική  νομοθεσία  τους ,  οι  

οποίοι  αναφέρονται  στην  αναπαραγωγή  με  ψηφιακή  μορφή ,  ηχητικών ,  

οπτικοακουστικών  ή  οπτικών  εγγραφών  που  πραγματοποιούνται  από  

ένα  φυσικό  πρόσωπο  για  ιδιωτική  και  αποκλειστικά  προσωπική  χρήση ,  

με  σκοπούς  μη  εμπορικούς ,  στο  βαθμό  που  δεν  υπάρχουν  αξιόπιστα  και  

αποτελεσματικά  μέτρα  για  την  προστασία  των  συμφερόντων  των  

δικαιούχων .  Ωστόσο  θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  για  κάθε  ιδιωτικό  

ψηφιακό  αντίγραφο  πρέπει  να  εξασφαλίζεται  μια  ανάλογη  αμοιβή  για  

όλους  τους  δικαιούχους .  Αυτό  ισχύει  και  για  τη  χρήση  του  mp3 και  

γενικά  για  τις  διαδικτυακές  αναμεταδόσεις .  Στην  παράγραφο  3 του  

άρθρου  5, ορίζονται  οι  περιορισμοί  και  οι  εξαιρέσεις  των  δικαιωμάτων  

που  αναφέρονται  στα  άρθρα  2 και  3 της  οδηγίας  και  αφορούν  

εκπαιδευτικούς  ή  επιστημονικούς  σκοπούς ,  χρήσεις  προς  όφελος  

προσώπων  με  ειδικές  ανάγκες ,  για  ενημερωτικούς  σκοπούς ,  παράθεση  

αποσπασμάτων  για  άσκηση  κριτικής  ή  βιβλιοπαρουσίασης ,  χρήση  για  

λόγους  δημόσιας  ασφάλειας ,  χρήση  πολιτικών  ομιλιών  για  

ενημερωτικούς  σκοπούς ,  χρήση  για  θρησκευτικούς  λόγους ,  χρήση  σε  

δημόσιους  χώρους  αρχιτεκτονικών  ή  γλυπτών  έργων ,  περιστασιακή  

ενσωμάτωση  ενός  έργου  σε  χρησιμοποιούμενο  υλικό ,  χρήση  για  

προώθηση  μιας  εκδήλωσης ,  χρήση  για  γελοιογραφία ,  παρωδία  ή  

μίμηση ,  χρήση  για  επίδειξη  ή  επισκευή  εξοπλισμού ,  χρήση  για  

ανοικοδόμηση  κτιρίου ,  χρήση  για  ερευνητικούς  σκοπούς  και  σε  

ορισμένες  άλλες  περιπτώσεις  ήσσονος  σημασίας .  Οι  εξαιρέσεις  και  οι  

περιορισμοί  που  προαναφέρθηκαν ,  εφαρμόζονται  μόνο  σε  ορισμένες  

ειδικές  περιπτώσεις  που  δεν  είναι  αντίθετες  με  την  κανονική  

εκμετάλλευση  του  έργου  και  δε  θίγουν  αδικαιολόγητα  τα  έννομα  

συμφέροντα  του  δικαιούχου .  
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       Το  κεφάλαιο  III αναφέρεται  στην  προστασία  των  τεχνολογικών  

μέτρων  και  στην  ενημέρωση  για  το  καθεστώς  των  δικαιωμάτων .  

Συγκεκριμένα  το  άρθρο  6 κάνει  λόγο  για  τις  υποχρεώσεις  των  κρατών-  

μελών  για  τα  τεχνολογικά  μέτρα .  Έτσι ,  τα  κράτη- μέλη  υποχρεούνται  

να  παρέχουν  κατάλληλη  έννομη  προστασία  έναντι  της  χωρίς  άδειας  

εξουδετέρωσης  κάθε  τεχνολογικού  μέτρου ,  που  προορίζεται  για  την  

προστασία  δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας  ή  άλλων  συγγενικών  

δικαιωμάτων  ,  όπως  προβλέπεται  από  τη  νομοθεσία .  

      Το  άρθρο  7 της  οδηγίας  αφορά  τις  υποχρεώσεις  σχετικά  με  τις  

πληροφορίες  για  το  καθεστώς  των  δικαιωμάτων .   

       Το  κεφάλαιο  IV περιλαμβάνει  κοινές  διατάξεις  Συγκεκριμένα ,  το  

άρθρο  8 προβλέπει  την  υποχρέωση  των  κρατών-μελών  να  επιβάλλουν  

κυρώσεις  και  να  παρέχουν  μέσα  προστασίας  σε  περίπτωση  προσβολής  

των  δικαιωμάτων  και  των  υποχρεώσεων  που  αναφέρονται  στην  οδηγία .  

Έτσι ,  οι  δικαιούχοι  των  οποίων  τα  συμφέροντα  θίγονται ,  μπορούν  να  

ασκήσουν  αγωγή  αποζημίωσης  ή  να  ζητήσουν  τη  λήψη  ασφαλιστικών  

μέτρων  και  την  κατάσχεση  του  σχετικού  υλικού .   

       Το  άρθρο  9,  αναφέρει   ότι  η  συγκεκριμένη  οδηγία  δε  θίγει  τις  

διατάξεις  που  αφορούν  ειδικότερα  ζητήματα ,  όπως  τα  δικαιώματα  

ευρεσιτεχνίας ,  τα  σήματα ,  το  εμπορικό  απόρρητο  κτλ .   

       Το  άρθρο  10 επιβεβαιώνει  τη  διαχρονική  εφαρμογή  της  οδηγίας ,  

με  την  έννοια  ότι  οι  διατάξεις  της  εφαρμόζονται  σε  όλα  τα  έργα  και  τα  

υπόλοιπα  προστατευόμενα  αντικείμενα  που  αναφέρονται  σε  αυτήν  και  

πληρούν  τα  κριτήρια  προστασίας  και  ότι  η  εφαρμογή  της  οδηγίας  δε  

θίγει  τα  δικαιώματα  που  αποκτήθηκαν  πριν  από  αυτή .  

      Το  άρθρο  11 αναφέρεται  στις  τεχνικές  προσαρμογές  και  

συγκεκριμένα  στη  τροποποίηση  των  οδηγιών  92/100/ΕΟΚ  και  

93/98/ΕΟΚ .   

       To άρθρο  12 περιλαμβάνει  τελικές  διατάξεις  που  αφορούν  την  

υποβολή  εκ  μέρους  της  επιτροπής ,  μιας  έκθεσης  κάθε  τρία  χρόνια ,  

σχετικά  με  την  εφαρμογή  της  οδηγίας ,  τη  δημιουργία  επιτροπής  επαφών  

και  τα  καθήκοντα  αυτής .  Το  άρθρο  13 ορίζει  τις  λεπτομέρειες  

εφαρμογής  της  οδηγίας ,  το  άρθρο  14 την  έναρξη  ισχύος  της  που  είναι  η  

ημέρα  της  δημοσίευσής  της  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  των  Ευρωπαϊκών  
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Κοινοτήτων  και  τέλος  το  άρθρο  15 αναφέρει  ότι  αποδέκτες  της  οδηγίας  

είναι  τα  κράτη- μέλη .  

 

 

 

X. ΣΧΕΣΗ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

       «Η  πνευματική  ιδιοκτησία  –δηλαδή ,  το  απόλυτο  δικαίωμα  του  

δημιουργού  να  επιτρέπει  ή  να  απαγορεύει  κάθε  χρήση  και  

εκμετάλλευση  του  πνευματικού  του  έργου  με  κάθε  μέσο  και  με  κάθε  

τρόπο-,  θεωρούνταν  ότι  αποτελούσε  το  αναγκαίο  συμπλήρωμα  της  

ελευθερίας  της  έκφρασης  και  της  επικοινωνίας»56.  Πράγματι ,  αυτό  το  

σύστημα  προστασίας  της  πνευματικής  δημιουργίας  υπόσχεται  την  

οικονομική  αυτοτέλεια  του  δημιουργού  και ,  άρα ,  τη  δυνατότητα  

δημιουργικής  έκφρασης ,   ελεύθερης  από  κάθε  παρέμβαση  δημόσιας  ή  

ιδιωτικής  εξουσίας ,  ενώ ,  παράλληλα ,  η  παραχώρηση  αποκλειστικών  

δικαιωμάτων  εκμετάλλευσης ,  συμφιλιώνεται  με  τις  θεμελιώδεις  

ελευθερίες  της  πληροφόρησης  και  της  επικοινωνίας ,  με  τη  θεσμοθέτηση  

χρονικών  περιορισμών  και  εξαιρέσεων  από  το  μονοπώλιο   (οι  

εξαιρέσεις  αφορούν  πχ .  την  αναπαραγωγή  για  ιδιωτική  χρήση ,  τις  

χρήσεις  για  ενημερωτικούς ,  εκπαιδευτικούς  ή  ερευνητικούς  σκοπούς  

κλπ .)  Έτσι ,  ο  θεσμός  λειτούργησε ,  από  τη  γέννησή  του ,  τον  18ο  αιώνα ,  

ως  κίνητρο  για  την  παραγωγή  πνευματικών  έργων  και  των  ιδεών  που  

ενυπάρχουν  σε  αυτά  και ,  άρα ,  ως  μέθοδος  πολιτιστικής  πολιτικής  που  

στοχεύει  στην  ενίσχυση  του  πλουραλισμού .57 

       Το  ζήτημα  που  έχει  αρχίσει  να  κάνει  αισθητή  πλέον  την  παρουσία  

του  είναι  το  εξής:   Το  πρόβλημα  δεν  είναι  πλέον  για  το  δημιουργό  

εκείνος  που  εκμεταλλεύεται  το  έργο  του  (πχ .  ο  παραγωγός  

φωνογραφημάτων  ή  οπτικοακουστικών  έργων ,  ο  εκδότης ,  ο  

ραδιοτηλεοπτικός  σταθμός  κλπ),  αλλά  ο  καταναλωτής  που  χρησιμοποιεί  
                                                 
56 Δεληγιάννη Έλσα, «Πνευματική Ιδιοκτησία και επικοινωνία στον κυβερνοχώρο: Έλεγχος της 
πρόσβασης, άδειες «creative commons» και το μέλλον του θεσμού στο ψηφιακό περιβάλλον» στην 
ιστοσελίδα www.nomevrou.gr/Images/.../Elsa%20Deligianni.doc 
57 Δεληγιάννη Έλσα, ό.π. 
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το  έργο  μέσω  των  νέων  τεχνολογιών .  «Ο  καταναλωτής  είναι  σε  

ορισμένες  περιπτώσεις  εν  δυνάμει  δημιουργός ,  ενώ  σε  άλλες  

μετατρέπεται  σε  διανομέα  του  έργου ,  πέρα  από  τα  κλασικά  όρια  που  

όλοι  γνωρίζουμε .  ΄Αρα  η  τριλογία  μεταξύ  δημιουργού ,  ολότητας  και  

πολιτιστικών  επιχειρήσεων  μετατοπίζεται  σε  ένα  άλλο  επίπεδο  

σχέσεων ,  ανάμεσα  στο  δημιουργό/  δικαιούχο  και  στην  ολότητα»58.   

      Στην  επονομαζόμενη  «Κοινωνία  της  Πληροφορίας» που  μέλλεται  

να  μας  οδηγήσει ,  όπως  υποστηρίζεται ,  στην  «εποχή» ή  στην  «Κοινωνία  

της  Γνώσης», μια  εκ  διαμέτρου  αντίθετη  θέση  κερδίζει  συνεχώς  

έδαφος ,  ιδίως ,  στους  κύκλους  των  χρηστών  του  διαδικτύου ,  σύμφωνα  

με  την  οποία ,  το  απόλυτο  δικαίωμα  του  δημιουργού  και  το  μονοπώλιο  

που  το  απόλυτο  αυτό  δικαίωμα  εγκαθιδρύει  υπέρ  των  μεγάλων  

επιχειρήσεων  της  βιομηχανίας  της  πληροφορίας  και  της  επικοινωνίας ,  

καταλήγει  να  αποτελεί  εμπόδιο  στην  ελευθερία  της  έκφρασης  της  

πληροφόρησης  και  της  επικοινωνίας  και  αδικαιολόγητο  περιορισμό  των  

δικαιωμάτων  πρόσβασης  των  πολιτών  στην  πληροφορία   και  στη  γνώση  

και  της  ενεργής  τους  συμμετοχής  στο  πολιτικό  και  πολιτιστικό  

γίγνεσθαι .  Οι  επιχειρήσεις  αυτές ,  στο  όνομα  των  απόλυτων  

δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας ,  που  τους  έχουν  μεταβιβαστεί  

από  τους  πνευματικούς  δημιουργούς  και  που  τους  αναγνωρίζονται  από  

την  νομοθεσία  σε  εθνικό  και  υπερεθνικό  επίπεδο ,  επιχειρούν  να  

ελέγξουν  την  πρόσβαση  στα  έργα  αυτά ,  καθώς  και  την  ιδιωτική  

αναπαραγωγή  τους ,  στο  ψηφιακό  περιβάλλον ,  διεισδύοντας  σε  πεδία ,  

βρισκόταν ,  παραδοσιακά ,  εκτός  μονοπωλίου  της  πνευματικής  

ιδιοκτησίας .59 

      Οι  χρήστες ,  από  την  πλευρά  τους ,  στο  όνομα  των  θεμελιωδών  

δικαιωμάτων  τους  ως  πολιτών ,  (στην  πληροφόρηση ,  την  επικοινωνία ,  

την  πολιτισμική  διαφοροποίηση) αλλά  και  της  ελευθερίας  για  ισότιμη  

και  δημοκρατική  συμμετοχή  στα  υποσχόμενα  «αγαθά» της  

επονομαζόμενης  «Κοινωνία  της  Γνώσης», αμφισβητούν  την  εδραίωση  

των  μονοπωλιακών  επιχειρήσεων  της  πολιτιστικής  βιομηχανίας  και  της  

βιομηχανίας  της  επικοινωνίας ,  στο  Διαδίκτυο ,  ισχυρίζονται ,  δε ,  ότι  η  
                                                 
58 Καλλινίκου Διονυσία, ό.π. 
59 Δεληγιάννη Έλσα, ό.π. 
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σύγχρονη  πνευματική  ιδιοκτησία  έχει  ως  μοναδικό  στόχο  την  κατάληψη  

του  νέου  υπό  διαμόρφωση  ψηφιακού  δημόσιου  χώρου  από  τα  παραπάνω  

ιδιωτικά  οικονομικά  συμφέροντα  και  τον  αντίστοιχο  αποκλεισμό  του  

πολίτη .  

      Υποστηρίζεται ,  ότι  ο  φόβος  της  συνεχούς  παρακολούθησης  των  

χρηστών  του  διαδικτύου  και  της  ενδεχόμενης  επιβολής  κυρώσεων  σε  

βάρος  τους  για  την  χωρίς  δικαίωμα  πρόσβαση  στην  πληροφορία ,  καθώς  

και  η  αναγκαιότητα  πληρωμής  χρημάτων  για  κάθε  αναπαραγωγή  έργων  

άλλων  δημιουργών ,  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  μέιωση  της  

επιστημονικής  έρευνας .  Επίσης  αναμένεται  και  μια  μείωση  της  

παραγωγής  ψηφιακών  έργων  ποιότητας ,  όπως  και  ο  συγκεντρωτισμός  

της  παραγωγής  και  διακίνησης  των  έργων  από  καρτέλ  επιχειρήσεων ,  ο  

οποίος  θα  ενισχυθεί  από  την  προστασία  των  έργων  με  τεχνολογικά  

συστήματα  προστασίας  και  θα  επιφέρει  την  παραγωγή  περισσότερο  

«εμπορικών» παρά  «ποιοτικών» πληροφοριών .60 

      Έτσι ,  είναι  σαφές ,  ότι  η  πνευματική  ιδιοκτησία  διέρχεται  μια  

σοβαρή  κρίση  νομιμοποίησης ,  μια  και  ένα  σημαντικό  μέρος  του  

κοινωνικού  συνόλου  σε  παγκόσμιο ,  πλέον  επίπεδο ,   αρνείται  να  

συμμορφωθεί  με  το  περιεχόμενο  των  κανόνων  της ,  αμφισβητώντας  τη  

δημοκρατική  τους  νομιμοποίηση  ( ιδίως  την  έλλειψη  δημοκρατικής  

διαδικασίας  υιοθέτησής  τους  στο  πλαίσιο  της  Ε .Ε .) .61 Το  δίκαιο  της  

πνευματικής  ιδιοκτησίας  διεθνώς  περιέχει  διατάξεις  που  οι  απλοί  

πολίτες  θα  αναρωτιούνταν  εάν  είναι  δυνατόν  πράγματι  να  ισχύουν ,  

διότι  είναι  χαζές  στα  πλαίσια  της  σύγχρονης  κοινωνίας .62 Η  

πληροφορία  και  το  δικαίωμα  στην  πληροφόρηση  ανάγονται  σε  

θεμελιώδες  πρόσταγμα  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας ,  ενώ  από  την  

πλευρά  της ,  η  ελευθερία  της  επικοινωνίας ,  αποτελεί  θεμελιώδη  

δημοκρατική  αξία ,  και  θεσμό  της  διαδραστικής  επικοινωνίας  που  

εγκαθιδρύεται  με  το  διαδίκτυο  και  τα  νέα  ψηφιακά  Μέσα .   

       Η  συζήτηση  βέβαια  δεν  είναι  καινούρια ,  διαρκεί  τουλάχιστον  δύο  

αιώνες  ήδη  από  την  εποχή  της  καθιέρωσης  της  πνευματικής  
                                                 
60 Cohen, «Some Reflections on Copyright Management Systems and Law Designed to Protect them», 
Berkley Technology Law Journal 1997,  σελ. 161-164 
61 Δεληγιάννη Έλσα, ό.π. 
62 Lessing Laurence, ό.π. σελ. 4. 
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ιδιοκτησίας .  Στα  πλαίσια  όμως  της  νέας  εποχής  της  Κοινωνίας  της  

Πληροφορίες  το  ζήτημα  τίθεται  ίσως  πιο  έντονα  από  ποτέ  στο  

προσκήνιο .   

 

 

 

Α .  Συνταγματική  Προστασία  της  Πνευματικής  Ιδιοκτησίας  

       

Η  πνευματική  ιδιοκτησία  προϋποθέτει  την  πνευματική  

δημιουργία  και  τη  διάδοση  των  πνευματικών  δημιουργημάτων .  

Προστατεύεται  από  το  Σύνταγμα  με  τις  διατάξεις  που  κατοχυρώνουν  τα  

σχετικά  ατομικά  δικαιώματα .  Έτσι ,  με  το  άρθρο  5 του  Συντάγματος  που  

κατοχυρώνεται  η  ελεύθερη  ανάπτυξη  της  προσωπικότητας  κάθε  

ανθρώπου ,  με  το  άρθρο  14 που  κατοχυρώνεται  η  ελεύθερη  έκφραση  και  

διάδοση  των  στοχασμών  του  καθενός  και  η  ελευθερία  του  τύπου ,  

παρέχεται  προστασία  στον  πνευματικό  δημιουργό ,  εξασφαλίζοντας  του  

τη  δυνατότητα  να  δημιουργήσει  χωρίς  εξαναγκασμούς  και  να  διαδώσει  

τα  δημιουργήματα  του  χωρίς  εμπόδια .  

     Πέρα  από  την  προστασία  αυτή ,  που  το  Σύνταγμα  παρέχει  στην  

πνευματική  δημιουργία  και  στη  διάδοση  των  έργων  του  πνεύματος ,  

προστατεύεται  συνταγματικά  και  η  ίδια  η  πνευματική  ιδιοκτησία .  Η  

προστασία  αυτή   στηρίζεται  στο  άρθρο  17 παρ .  1 και  2 του  

Συντάγματος  που  προστατεύει  την  πνευματική  ιδιοκτησία  ως  ατομικό  

δικαίωμα  και  ορίζει  συγκεκριμένα  στην  παράγραφο  2 :  « κανένας  δεν  

στερείται  την  ιδιοκτησία  του ,  παρά  μόνο  για  δημόσια  ωφέλεια  που  έχει  

αποδειχθεί  με  τον  προσήκοντα  τρόπο ,  όταν  και  όπως  ο  νόμος  ορίζει ,  

και  πάντοτε  αφού  προηγηθεί  πλήρης  αποζημίωση . .».  Ο  όρος  

ιδιοκτησία  χρησιμοποιείται  από  το  Σύνταγμα  σαν  έννοια  ευρύτερη  από  

την  κυριότητα  του  αστικού  δικαίου  για  να  περιλαμβάνει  κάθε  απόλυτο  

δικαίωμα ,  πάνω  σε  κάθε  αντικείμενο ,  κινητό  ή  ακίνητο .  Με  αυτήν  την  

ευρύτητα  του  όρου ,  προστατεύεται  κάθε  απόλυτο  δικαίωμα  απέναντι  
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στην  ενδεχόμενη  κρατική  αυθαιρεσία ,  επομένως  προστατεύεται  και  η  

πνευματική  ιδιοκτησία .63  

        Πέρα  όμως  από  την  προστασία  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  ως  

δικαιώματος  περιουσιακής  φύσης ,  δεν  θα  πρέπει  να  παραβλέπεται  η  

ιδιαίτερη  φύση  του  δικαιώματος  που  συνδέεται  ακριβώς  με  την  

πνευματική  εργασία  του  δημιουργού  ως  έκφραση  όχι  μόνο  της  

προσωπικότητας  του  αλλά  αυτής  καθαυτής  της  δημιουργικότητας  του .  

Το  δικαίωμα  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας ,  τόσο  το  περιουσιακό ,  

αναγνωρίζεται  στο  δημιουργό  ακριβώς  επειδή  συμβάλλει  στην  

παραγωγή  πολιτιστικού  έργου .  Η  ρίζα  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  

πρέπει  συνεπώς  να  αναζητηθεί  στο  άρθρο  16 του  Συντάγματος .  

         Στο  άρθρο  αυτό  κατοχυρώνεται  η  ελευθερία  της  τέχνης  και  η  

καλλιτεχνική  δημιουργία  :  «Η  τέχνη  και  η  επιστήμη ,  η  έρευνα  και  η  

διδασκαλία  είναι  ελεύθερες .  Η  ανάπτυξη  και  η  προαγωγή  τους  αποτελεί  

υποχρέωση  του  Κράτους .». Απαγορεύεται  λοιπόν  κατ’ αρχήν  στις   

κρατικές  αρχές  να  επέμβουν  στο  έργο  του  κάθε  καλλιτέχνη  

επιβάλλοντας  περιορισμούς  στη  μορφή  και  το  περιεχόμενο  του  έργου  

(για  παράδειγμα  με  μορφές  λογοκρισίας),  τους  τρόπους  παραγωγής  και  

κυκλοφορίας  που  επιλέγει  ο  καλλιτέχνης  ή  ακόμα  επιβάλλοντας  

περιορισμούς   που  να  καθιστούν  αδύνατη  την  καλλιτεχνική  έκφραση  

(για  παράδειγμα  με  στέρηση  της  προσωπικής  ελευθερίας  του  

καλλιτέχνη  ή  κατάσχεσης  των  πρώτων  υλών).  

      Πέρα  όμως  από  την  ατομική  προσωπική  ελευθερία  του  καλλιτέχνη ,  

το  Σύνταγμα  κατοχυρώνει  και  την  ελευθερία  της  τέχνης  ως  κοινωνικού  

θεσμού .  Ο  συνταγματικός  νομοθέτης  αναγνώρισε  ότι  υπάρχει  ένα  

ευρύτερο  κοινωνικό  συμφέρον  για  την  ελεύθερη  προαγωγή  και  

ανάπτυξη  της  καλλιτεχνικής  δημιουργίας ,  πέρα  και  ανεξάρτητα  από  τη  

βούληση  των  συγκεκριμένων  καλλιτεχνών .  Η  τέχνη  ανάγεται  σε  ειδικά  

προστατευόμενο  συνταγματικό  αγαθό  και  η  προστασία  αυτή  συνίσταται  

στην  υποχρέωση  του  Κράτους  να  διαμορφώνει  τις  κατάλληλες  

συνθήκες ,  έτσι  ώστε  ο  προστατευόμενος  θεσμός ,  η  τέχνη  να  

αναπτύσσεται  ελεύθερα .  Η  ελευθερία  αυτή  περιλαμβάνει  όχι  μόνο  την  

                                                 
63 Κουμάντος Γεώργιος, Πνευματική Ιδιοκτησία ό.π., σελ 35-36. 
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ελεύθερη  ανάπτυξη  από  τις  πολιτικές  επιδιώξεις  των  εκάστοτε  

κυβερνώντων .  Το  κράτος  δεν  καλείται  να  απέχει  μόνο  από  τον  χώρο  

της  ελευθερίας  του  καλλιτέχνη ,  αλλά  να  επεμβαίνει  με  θετικές  

ρυθμίσεις  (νομοθετικές ,  παροχικές) για  να  αναπτύσσεται  η  ελεύθερη  

προαγωγή  της  τέχνης .  

       Από  την  ειδικά  προστατευόμενη  θέση  του  δημιουργού  σύμφωνα  με  

το  άρθρο  16 του  Συντάγματος  και  την  ιδιαίτερη  φύση  του  πνευματικού  

δικαιώματος  που  συνδυάζει  την  έκφραση  της  προσωπικότητας  του  

δημιουργού  με  το  αποκλειστικό  και  απόλυτο  χαρακτήρα  της  

ιδιοκτησίας ,  προκύπτει  ένα  εγγυητικό  πλέγμα  εξαιρετικά  χρήσιμο  για  

την  ερμηνεία  και  την  εφαρμογή  των  επιμέρους  νομοθετικών  ρυθμίσεων ,  

από  τα  οποία  συνάγεται  ότι  το  δικαίωμα  του  δημιουργού  να  επιτρέπει  η  

να  απαγορεύει  την  αναπαραγωγή  του  έργου  του  με  ψηφιακά  μέσα  ή/και  

την  πρόσβαση  σε  αυτά  με  οικονομικό  αντάλλαγμα  είναι  κατοχυρωμένο  

πέρα  από  τις  Διεθνής  Συνθήκες  που  έχει  υπογράψει  η  χώρα  μας  και  από  

το  ίδιο  το  Σύνταγμα .64 

       Το  ερώτημα  που  τίθεται  όλο  και  εντονότερα  στη  σύγχρονη  εποχή ,  

είναι  εάν  το  συνταγματικά  κατοχυρωμένο  δικαίωμα  του  δημιουργού  να  

επιτρέψει  ή  να  απαγορεύσει  την  αναπαραγωγή  ενός  έργου  του  ή/και  και  

την  πρόσβαση  σε  αυτό  με  οικονομικό  αντάλλαγμα ,  έρχεται  σε  

σύγκρουση  με  την  επίσης  συνταγματικά  κατοχυρωμένη  ελευθερία  

έκφρασης  και  πληροφόρησης .  

     Η  ελευθερία  της  έκφρασης  και  η  πνευματική  ιδιοκτησία  παρότι  

βρέθηκαν  εν  τη  γενέσει  τους  σε  αντιπαράθεση ,  απέκτησαν  στη  συνέχεια  

παράλληλες  ιστορικές  διαδρομές .  Το  σύστημα  της  πνευματικής  

ιδιοκτησίας  στην  αρχική  του  μορφή ,  δηλαδή  ως  κρατικά  απονεμόμενου  

διπλώματος  εκμετάλλευσης  του  πνευματικού  έργου ,  αποτέλεσε  μορφή  

ελέγχου  της  έκφρασης  και  λογοκρισίας .  Με  την  επιρροή  των  

διαφωτιστικών  προγραμμάτων  η  ελευθερία  του  λόγου  και  η  

κατοχύρωση  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  συμβαδίζουν .  65 

 

 
                                                 
64 Σαραφιανός Δημήτρης, ό.π. σελ 652-654. 
65 Σαραφιανός Δηήτρης, ό.π. σελ. 656. 
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Β .  Το  συνταγματικό  δικαίωμα  στην  πληροφόρηση  

        

Η  αναθεώρηση  του  ελληνικού  Συντάγματος  του  2001 περιέλαβε  την  

προσθήκη  «νέων» συνταγματικών  δικαιωμάτων  ή  την  περαιτέρω  

ενίσχυση  υφισταμένων .  Στα  πλαίσια  αυτά ,  προστέθηκε  το  νέο  άρθρο  

5Α ,  το  οποίο  στην  παράγραφο  1 καθιερώνει  ένα  γενικότερο  δικαίωμα  

στην  πληροφόρηση :  «Καθένας  έχει  δικαίωμα  στην  πληροφόρηση ,  όπως  

νόμος  ορίζει .  Περιορισμοί  στο  δικαίωμα  αυτό  είναι  δυνατόν  να  

επιβληθούν  με  νόμο  μόνο  εφόσον  είναι  απολύτως  αναγκαίοι  και  

δικαιολογούνται  για  λόγους  εθνικής  ασφάλειας ,  καταπολέμησης  του  

εγκλήματος  ή  προστασίας  δικαιωμάτων  και  συμφερόντων  τρίτων». Στην  

ουσία  όμως  δεν  πρόκειται  για  «νέο» δικαίωμα ,  αφού  η  καταρχήν  

ελεύθερη  πρόσβαση  στην  πληροφόρηση  αποτελεί  υπό  τα  σύγχρονα  

κοινωνικά  και  οικονομικά  δεδομένα  προϋπόθεση  για  την  ανάπτυξη  της  

προσωπικότητας  και  τη  συμμετοχή  στα  κοινωνικά ,  οικονομικά  και  

πολιτικά  δρώμενα  και  άρα  έβρισκε  έρεισμα ,  πριν  από  την  αναθεώρηση ,  

στο  άρθρο  5 παρ .  1 Συντ .  Το  ενδιαφέρον  λοιπόν  στη  νέα  διάταξη  του  

άρθρου  5Α  παρ .1 εντοπίζεται  κυρίως  στην  επιφύλαξη  του  νόμου  που  

περιέχει ,  καθώς  και  στην  ρητή  δυνατότητα  επιβολής  περιορισμών66.  

        Η  ελευθερία  της  πληροφορίας  είναι  στενά  συνδεμένη  με  την  

ελευθερία  της  γνώμης .  Κατά  τις  διεθνείς  μάλιστα  συμβάσεις  για  τα  

δικαιώματα  του  ανθρώπου ,  η  ελευθερία  της  γνώμης  περιλαμβάνει  και  

την  ελευθερία  της  πληροφορίας .  Η  ενεργητική  ελευθερία  της  

πληροφορίας  (ελευθερία  του  πληροφορείν) μπορεί  εύκολα  να  υπαχθεί  

στην  ελευθερία  της  γνώμης  lato sensu, αλλά  και  η  παθητική  ελευθερία  

της  πληροφορίας  (ελευθερία  του  πληροφορείσθαι) σχετίζεται  με  την  

ελευθερία  εκφράσεως  και  διαδόσεως  γνώμης ,  διότι  η  ελευθερία  

εκφράσεως  γνώμης  είναι  άνευ  περιεχομένου ,  αν  δεν  προστατεύεται  

συγχρόνως  και  η  λήψη  ή  η  αποδοχή  της  γνώμης67.  

                                                 
66 Χρυσόγονος Κώστας, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 
2006, σελ. 208. 
67 Δαγτόγλου Πρόδρομος, Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα, Τόμος Α΄, εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1991, σελ. 433. 
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      Για  να  κατανοήσουμε  λοιπόν  το  δικαίωμα  στην  πληροφόρηση ,  θα  

πρέπει  να  ξεκινήσουμε  από  το  άρθρο  14 παρ .  1 του  Συντάγματος ,  το  

οποίο  κατοχυρώνει  τη  δυνατότητα  του  καθενός  να  εκφράζει  και  να  

διαδίδει  προφορικά ,  γραπτά  και  δια  του  τύπου  τους  στοχασμούς  του ,  

δηλαδή  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  τους  θέτει  υπ’ όψιν  του  ευρέως  

κοινού .  Οι  στοχασμοί  όμως  των  ανθρώπων  δεν  περιορίζονται  μόνο  σε  

γνώμες  και  κρίσεις ,  αλλά  περιλαμβάνουν  και  γνώσεις ,  παραστάσεις  και  

γενικότερα  δεδομένα  που  έχουν  στη  διάθεσή  τους ,  γι’ αυτό  και  γίνεται  

δεκτό  ότι  η  ελευθερία  διάδοσης  των  στοχασμών  μας  περιλαμβάνει  και  

την  λεγόμενη  ελευθερία  του  πληροφορείν ,  δηλαδή  τη  δυνατότητα  να  

θέτει  κανείς  κατ’ αρχήν  ελεύθερα  τα  δεδομένα  που  διαθέτει ,  υπ’ όψιν  

του  ευρέως  κοινού .   

       Η  ελευθερία  της  γνώμης  περιλαμβάνει  το  δικαίωμα  της  

διαμόρφωσης  κατοχής ,  έκφρασης ,  διάδοσης ,  αποσιώπησης  και  λήψης  

μιας  γνώμης .  Καλύπτει  γεγονότα ,  ιδέες ,  απόψεις  που  εκφράζονται  με  

ιδεολογικά  και  κερδοσκοπικά  κίνητρα  ή  ακόμα  και  για  ψυχαγωγία  ή  

ικανοποίηση  της  περιέργειας  του  αποδέκτη ,  άρα  το  άρθρο  14 παρ .  1 

του  Συντάγματος  προστατεύει  κάθε  είδους  μήνυμα  που  διαβιβάζεται  

μέσα  από  το  διαδίκτυο:  δηλώσεις ,  άρθρα ,  γελοιογραφίες ,  εικόνες ,  

τραγούδια ,  βιβλία  κλπ .  περιλαμβάνει  δηλαδή  και  δεδομένα  τα  οποία  

προστατεύονται  από  το  δίκαιο  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας .68  

        Το  νέο  άρθρο  5Α  παρ .  1 του  Συντάγματος  κάνει  λόγο  όχι  για  

δικαίωμα  «της  πληροφόρησης», «για  πληροφόρηση» ή  «για  

πληροφορίες» αλλά  «στην  πληροφόρηση», όπως  ακριβώς  θα  λέγαμε  για  

δικαίωμα  «στην  υγεία  ή  στην  εκπαίδευση», σαν  να  πρόκειται  δηλαδή  

για  ένα  δημόσιο  αγαθό ,  του  οποίου  ο  καθένας  έχει  ατομική  αξίωση .  

Αντικείμενο  της  αξίωσης  αυτής  δεν  είναι  η  ίδια  η  εκάστοτε  διαθέσιμη  

πληροφόρηση  στο  σύνολό  της ,  αλλά  η  πρόσβαση  σε  αυτήν ,  δηλαδή  η  

ελευθερία  παθητικής  πληροφόρησης ,  το  δικαίωμα  του  

πληροφορείσθαι .69 

                                                 
68 Καράκωστας Ιωάννης, ό.π. σελ. 40. 
69 Τάκης Ανδρέας, «Ακατάλληλον δι’ ενηλίκους- Μια πατερναλιστική ερμηνεία του νέου άρθρου 5Α 
παρ 1 του Συντάγματος»,  στο Νέες Τεχνολογίες και Συνταγματικά Δικαιώματα, Εκδόσεις Σάκκουλα 
Α.Ε., Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 82. 
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        Η  σημασία  του  δικαιώματος  στην  πληροφόρηση  είναι  μεγάλη ,  

καθώς  ανταλλάσσοντας  ελεύθερα  γνώμες  και  πληροφορίες  στο  πεδίο  

της  δημοσιότητας ,  πέρα  του  ότι  διαμορφώνουμε  τις  γνώμες  και  τις  

στάσεις  των  άλλων ,  σχηματίζουμε  και  μεταβάλλουμε  και  οι  ίδιοι  της  

γνώμες  και  τις  στάσεις  μας .  Η  συμμετοχή  μας  σε  αυτήν  την  «αγορά  

ιδεών» αποτελεί  την  πιο  άμεση  και  ουσιώδη  εκδήλωση  της  ικανότητάς  

μας  να  αναπτύσσουμε  ελεύθερα  την  προσωπικότητά  μας  ως  κοινωνικά  

όντα ,  μας  δίδει  την  προσωπική  αυτονομία  ως  όντων  με  ικανότητα  

στοχασμού70.  

      Από  τα  παραπάνω  συνάγεται  ότι  οι  περιορισμοί  στο  δικαίωμα  

πληροφόρησης  στην  ουσία  αποτελούν  περιορισμούς  της  ελευθερίας  

στης  σκέψης  και  κρίσης .  Αυτό  λοιπόν  που  διακυβεύεται  σε  τελική  

ανάλυση  όταν  διακυβεύεται  η  ελευθερία  της  διάδοσης  γνώμης  και  

πληροφορίας  είναι  η  αξία  μας  ως  ανθρώπων .71 Περιορισμοί  είναι  όμως  

συνταγματικά  ανεκτοί  και  μπορούν  να  επιβληθούν  για  λόγους  εθνικής  

ασφάλειας ,  καταπολέμησης  του  εγκλήματος  ή  δικαιωμάτων  και  

συμφερόντων  τρίτων .  Αντίστοιχοι  περιορισμοί  υπάρχουν  και  με  βάση  

το  άρθρο  19 παρ .  3 του  ΔΣΑΠΔ  και  στην  ΕΣΔΑ .  Η  έννοια  της  «εθνικής  

ασφάλειας» πρέπει  να  ερμηνευθεί  στενά  ώστε  να  περιλαμβάνει  μόνο  

σοβαρή  εξωτερική  απειλή  για  το  κράτος  πχ  επιβολή  περιορισμών  στην  

πληροφόρηση  για  θέματα  σύνθεσης ,  εξοπλισμού  και  διάταξης  των  

ενόπλων  δυνάμεων .  Η  «προστασία  δικαιωμάτων  και  συμφερόντων  

τρίτων» παραπέμπει  κυρίως  στην  προστασία  του  ιδιωτικού  και  

οικογενειακού  βίου  και  στην  προστασία  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας ,  

ενώ  η  «καταπολέμηση  του  εγκλήματος» σε  σοβαρά  ποινικά  αδικήματα ,  

ιδίως  κακουργήματα ,  η  τέλεση  των  οποίων  θα  μπορούσε  να  

διευκολυνθεί  μέσω  της  λήψης  κάποιων  πληροφοριών ,  όπως  είναι  πχ  

πληροφορίες  για  την  κατασκευή  και  χρήση  χημικών  όπλων .72 

    Αν  και  είναι  σαφές  ότι  στην  έννοια  της  πληροφορίας  εμπίπτει  κάθε  

αντικείμενο  γνώσης  άρα  και  τα  πνευματικά  έργα ,  η  ελευθερία  της  

πληροφόρησης  όπως  κατοχυρώνεται  στο  Σύνταγμα  δεν  μπορεί  σε  καμία  

                                                 
70 Τάκης Ανδρέας, ό.π., σελ. 77. 
71 Τάκης Ανδρέας, ό.π. σελ 78. 
72 Χρυσόγονος Κώστας, ό.π., σελ. 208-209 
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περίπτωση  να  νοηθεί  ως  αξίωση  πρόσβασής ,  πολλώ  δε  μάλλον  δωρεάν  

πρόσβασης ,  σε  κάθε  είδους  πληροφορία-πηγή  γνώσης ,  ανεξάρτητα  από  

τη  βούληση  του  κατόχου  της  πληροφορίας ,  ιδίως  εάν  ο  κάτοχος  της  

πληροφορίας  είναι  ιδιώτης .  Η  πληροφορία  δεν  καθίσταται  δια  του  

Συντάγματος  ένα  δημόσιο  αγαθό  καθ’ υπέρβαση  των  δεδομένων  

κοινωνικών  ορίων ,  αντιθέτως  παραμένει  εμπορευματικό  αγαθό  και  

αντικείμενο  οικονομικής  εκμετάλλευσης .   

     Η  διάταξη  του  νέου  άρθρου  5Α  παρ .  2 του  Συντάγματος  που  

επιτάσσει  την  υποχρέωση  του  Κράτους  να  διευκολύνει  την  πρόσβαση  

στις  πληροφορίες  που  διακινούνται  ηλεκτρονικά ,  καθώς  και  την  

παραγωγή ,  ανταλλαγή  και  διάδοσή  τους  δεν  μπορεί  να  ερμηνευθεί  με  

την  έννοια  ότι  χορηγεί  αγώγιμη  αξίωση  στον  καθένα  να  έχει  πρόσβαση  

σε  κάθε  πληροφορία  που  διακινείται  στον  κυβερνοχώρο .  Η  ορθή  

ερμηνεία  είναι  η  ακόλουθη :  Το  δικαίωμα  συμμετοχής  στην  Κοινωνία  

της  πληροφορίας  δεν  έχει  στόχο  να  επιτρέψει  την  πρόσβαση  στην  ίδια  

την  πληροφορία ,  αλλά  στην  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  αυτής  

καθαυτής ,  ήτοι  τον  χώρο  εκείνο  που  τελείται  η  ψηφιακή  παραγωγή ,  

διάδοση  και  ανταλλαγή  πληροφοριών ,  με  χαρακτηριστικότερη  μορφή  

σήμερα  το  διαδίκτυο .   Η  παράγραφος  2 του  άρθρου  2 του  άρθρου  5Α  

εντάχθηκε  στο  Σύνταγμα  για  να  αντιμετωπίσει  μια  νέα  μορφή  

κοινωνικού  αποκλεισμού :  τον  ψηφιακό  αναλφαβητισμό ,  ο  οποίος  και  

απειλεί  το  μεγάλο  εκείνο  μέρος  του  πληθυσμού ,  που  στερείται  των  

μέσων  πρόσβασης  στην  Κοινωνία  της  Πληροφορίας ,  ή  πολύ  

περισσότερο ,  στερείται  την  κατάλληλης  εκπαίδευσης  για  να  έχει  

πρόσβαση  σε  αυτήν  και  με  τον  τρόπο  αυτό  στερείται  τη  δυνατότητα  να  

έχει  λόγο  σε  ένα  νέο  δημόσιο  χώρο .  Συνεπώς ,  η  διευκόλυνση  που  

υποχρεούται  να  παρέχει  το  κράτος  αφορά  τα  μέσα  στην  πρόσβαση  στη  

νέα  δημόσια  αγορά  πληροφόρησης  και  όχι  στην  ίδια  την  πληροφορία .   

Το  δικαίωμα  λοιπόν  συμμετοχής  στην  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  

εμπεριέχει  πολλαπλές  όψεις:  από  την  αμυντική  όψη  της  αξίωσης  προς  

το  κράτος  να  απέχει  από  τη  δημιουργία  εμποδίων  στην  πρόσβαση  αυτή ,  

μέχρι  και  την  αξίωση  παροχής  των  ελάχιστων  αναγκαίων  μέσων  

(εκπαιδευτικών  και  υλικών), έτσι  ώστε  να  καθίσταται  δυνατή  αυτή  η  

πρόσβαση .  
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       Το  Ελληνικό  Σύνταγμα  ορίζει  σαφώς  ότι  επιτρέπεται  ο  

περιορισμός  του  δικαιώματος  πληροφόρησης  για  την  προστασία  

δικαιωμάτων  και  συμφερόντων  τρίτων» παραπέμποντας   στην  

προστασία  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας .  Στα  πλαίσια  κάθε  

φιλελεύθερου  τύπου  οργάνωσης  της  σφαίρας  της  δημοσιότητας ,  οι  

επιτρεπτοί  περιορισμοί  της  πληροφόρησης  μπορούν  να  αφορούν  

αποκλειστικά  την  ενεργητική  όψη  αυτής  και  ποτέ  την  παθητική .  

Οποιοδήποτε  περιορισμοί  και  αν  βαρύνουν  τη  διάδοση  μιας  γνώμης  ή  

ενός  δεδομένου ,  από  την  στιγμή  που  αυτά  τεθούν  σε  κυκλοφορία  μέσα  

στο  πεδίο  της  δημοσιότητας  και  για  όσο  χρονικό  διάστημα  αυτά  

παραμένουν  εκεί ,  καθένας  μπορεί  να  διαθέτει  απεριόριστα  την  ευχέρεια  

να  έχει  πρόσβαση  σε  αυτά .  Επέμβαση  στη  διάδοση  της  πληροφορίας  

μπορεί  να  γίνει  στην  πηγή  και  όχι  στον  δέκτη73.  

      Αυτός  βέβαια  που  μπορεί  να  θέλει  να  μας  στερήσει  το  δικαίωμα  

στην  πληροφόρηση ,  δηλαδή  την  ελευθερία  της  σκέψης  και  κρίσης  δεν  

χρειάζεται  να  είναι  εχθρός  μας  ή  καν  κακοπροαίρετος .  Μπορεί  να  είναι  

κάποιος  που  σαν  στοργικός  πατέρας  απέναντι  σε  ανώριμα  παιδιά  που  

δεν  μπορούν  να  ξεχωρίσουν  τι  είναι  γι’ αυτά  αληθινά  ωφέλιμο  και  τι  

επιζήμιο ,  έρχεται  να  επέμβει  ακόμα  και  με  τη  βία ,  για  να  τα  

προστατεύσει  όταν  ο  ίδιος  θεωρεί  ότι  αυτά  κινδυνεύουν .  Όταν  αυτή  η  

«πατρική  προστασία» έχει  σαν  κύριο  στόχο  ενήλικους  ανθρώπους ,  τότε  

μιλάμε  για  πατερναλισμό  και  όταν  συνοδεύεται  και  από  της  απειλή  

άσκησης  βίας  εκ  μέρους  των  αρμοδίων  κρατικών  οργάνων ,  τότε  

κάνουμε  λόγο  νομικό  πατερναλισμό ,  όπου  τον  ρόλο  του  πατέρα  έχει  

αναλάβει  πλέον  το  κράτος .  Ακόμα  λοιπόν  και  στις  περιπτώσεις  αυτές  

που  για  χάρη  προστασίας  μας ,  η  δημόσια  αρχή  πχ  προξενεί  παράσιτα  

στον  ραδιοφωνικό  ή  τηλεοπτικό  μας  δέκτη  ή  εγκαθιστώντας  εκ  των  

προτέρων  σε  συνεργασία  με  την  βιομηχανία  παραγωγής  λογισμικού  ένα  

φίλτρο  στον  δικτυακό  πλοηγό  μας ,  παρεμβαίνει  δηλαδή  στην  ικανότητά  

μας  να  έχουμε  πρόσβαση  σε  γνώμες  και  δεδομένα  που  έχουν  ήδη  τεθεί  

σε  κυκλοφορία  και  για  όσο  χρονικό  διάστημα  αυτά  παραμένουν  στο  

πεδίο  της  δημοσιότητας ,  δεν  κάνει  τίποτα  άλλο  από  το  να  μας  

                                                 
73 Τάκης Ανδρέας, ό.π. σελ. 79. 
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μεταχειρίζεται  σαν  ανώριμα  παιδιά ,  τεκμαίροντας  αμάχητα  ότι  

στερούμαστε  της  αναγκαίας  διάκρισης  και  κριτικής  ικανότητας .  Το  

γεγονός  ότι  το  μέτρο  αυτό  είναι  γενικό  και  απρόσωπο  δεν  αίρει  το  

γεγονός  ότι  η  προσβολή  της  προσωπικότητας  την  οποία  υφίσταται  ο  

καθένας  από  εμάς ,  γίνεται  απολύτως  προσωπικά  και  συγκεκριμένα  καθ’ 

ότι  αμφισβητείται  ευθέως  και  εκ  προοιμίου  η  δική  του  ατομική  

ικανότητα  κρίσης .74 

      Ο  Έλληνας  συνταγματικός  νομοθέτης  παρόλα  αυτά ,  από  παραδρομή  

ίσως ,  φαίνεται  να  καθιερώνει  τη  δυνατότητα  περιορισμού  της  

ελευθερίας  του  πληροφορείσθαι ,  δηλαδή  την  επέμβαση  στον  δέκτη  των  

πληροφοριών ,  προκειμένου  να  διασφαλισθούν  ορισμένα  άλλα  αγαθά  

ζωτικής  ή  και  λιγότερο  ζωτικής  σημασίας ,  όπως  είναι  τα  ιδιωτικά  

συμφέροντα ,  ήτοι  και  τα  δικαιώματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας .  Εν  όψει  

λοιπόν  της  κρατούσας  αντίληψης  περί  τυπικής  ισοδυναμίας  όλων  των  

συνταγματικών  διατάξεων ,  τι  θα  εμπόδιζε  τον  εφαρμοστή  του  

Συντάγματος  να  κρίνει  ότι  η  ανάγκη  προστασίας  ενός  ιδιωτικού  

συμφέροντος  ενός  πνευματικού  δημιουργού  στο  πλαίσιο  της  

πληροφόρησης  υπερισχύει  και  αυτής  ακόμα  της  θεμελιώδους  

υποχρέωσης  του  Κράτους  να  τεκμαίρει ,  έστω  και  μαχητώς ,  ότι  οι  

πολίτες  διαθέτουν  την  ελάχιστη  αξιοπρέπεια ,  που  συνδέεται  με  την  

ικανότητα  κρίσης;  

     Είναι  ίσως  υπερβολικό  να  αποδίδει  κανείς  στον  αναθεωρητικό  

νομοθέτη  τόσο  μεγάλου  βαθμού  ευθείς  πατερναλιστικές  διαθέσεις .  Ο  

πραγματικός  προβληματισμός  του  αναθεωρητικού  νομοθέτη  εντοπίζεται  

μάλλον  στο  εξής:  η  ραγδαία  εξέλιξη  των  τεχνολογιών  ηλεκτρονικής  εξ  

αποστάσεως  επικοινωνίας  έχει  επιφέρει  δραστικές  μεταβολές  στη  

διαδικασία  της  πληροφόρησης .  Δύο  όψεις  των  μεταβολών  αυτών  έχουν  

προκαλέσει  τόση  ανησυχία  ώστε  να  κρίνεται  επιτρεπτός  από  το  άρθρο  

5Α   παρ  1 Σ .  ο  περιορισμός  της  ελευθερίας  της  παθητικής  

πληροφόρησης .  Η  μια  όψη  αφορά  την  αύξουσα  ευχέρεια  με  την  οποία  

κάθε  κάτοχος  της  απαραίτητης  τεχνογνωσίας  είναι  δυνατόν  να  

διεισδύσει  μέσω  του  διαδικτύου  σε  χώρους  ηλεκτρονικής  αποθήκευσης  

                                                 
74 Τάκης Ανδρέας, ό.π. σελ 77, 81. 
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εμπιστευτικών  δεδομένων ,  απενεργοποιώντας  κάθε  φραγή  προσωπικού ,  

επαγγελματικού  ή  κρατικού  απορρήτου .  Η  δεύτερη  όψη  αφορά  την  

ιδιαίτερη  δυσχέρεια  ή  και  αδυναμία  εντοπισμού  και  απενεργοποίηση  

της  πηγής  διάδοσης  αθέμιτου  περιεχομένου  στο  πλαίσιο  της  σύγχρονης  

ηλεκτρονικής  επικοινωνίας .  Η  ανησυχία  για  αυτήν  την  πρώτη  όψη  είναι  

εύλογο  να  κινητοποιεί  στην  κατεύθυνση  της  οργάνωσης  ενός  

αποτελεσματικού  θεσμικού  πλαισίου  για  την  καταπολέμηση  των  

ηλεκτρονικών  διαρρήξεων  που  θέτουν  σε  κίνδυνο  θεμελιώδη  

συνταγματικά  αγαθά  και  στην  περίπτωση  αυτή  οι  εξαγγελόμενοι  στο  

άρθρο  5Α  παρ .1 περιορισμοί  είναι  πράγματι  ενδεδειγμένοι .  Πιο  πολύ  

όμως ,  φαίνεται  ότι  οι  περιορισμοί  αυτοί  έρχονται  να  αμβλύνουν  την  

ανησυχία  που  προκαλεί  η  δεύτερη  όψη .  Γιατί  όσο  πιο  δύσκολη  τείνει  

να  καταστεί  η  επέμβαση  στην  πηγή  της  πληροφόρησης  στο  πλαίσιο  της  

παγκοσμιοποιημένης  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας ,  τόσο  πιο  εύκολη  

φαίνεται  να  είναι ,  εν  όψει  μάλιστα  της  βιομηχανικής  τυποποίησης  του  

εξοπλισμού  και  του  λογισμικού ,  η  επέμβαση  στον  πόλο  του  πιθανόν  

ανυποψίαστου  και  συνήθως  αδύναμου  να  αντιδράσει  δέκτη .  Πέρα  από  

τις  όποιες  προθέσεις  του  νομοθέτη ,  το  γεγονός  είναι  ότι  το  θεσμικό  

κέλυφος  του  πληροφοριακού  πατερναλισμού  είναι  παρόν  και  έτοιμο  για  

επέμβαση ,  ώστε  να  μας  προστατεύσει  από  τυχόν  «κινδύνους» από  τους  

οποίους  δεν  μπορούμε  να  προστατεύσουμε  τον  εαυτό  μας .75  

      Είναι  αλήθεια ,  ότι  είναι  εξαιρετικά  δύσκολη  η  εξακρίβωση  της  

παραβίασης  των  δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας  από  τον  κάθε  

πολίτη  – δέκτη  των  πληροφοριών-πνευματικών  έργων .  Οι  δικαστικές  – 

αστυνομικές  έρευνες  που  γίνονται  προς  διακρίβωση  εγκλημάτων  που  

τελούνται  στο  διαδίκτυο ,  ουδεμία  σχέση  δεν  έχουν  με  τις  έρευνες ,  που  

μέχρι  τώρα  γνωρίζαμε .  Στις  μέχρι  τώρα  «παραδοσιακές» έρευνες  ο  

ερευνών  έψαχνε  σε  συγκεκριμένο  χώρο ,  πχ  δωμάτιο ,  συρτάρι  κλπ  για  

να  εντοπίσει  τις  αποδείξεις  παραβίασης  του  νόμου .  Στο  πλαίσιο  του  

πληροφοριακού  εγκλήματος  έχει  να  ψάξει  fi les, notepads, botes, data, 

κρυπτογραφημένα  στοιχεία  κλπ .  Μπορεί  το  προς  έρευνα  αντικείμενο  να  

βρίσκεται  μπροστά  στα  μάτια  του  ερευνητή  και  να  μην  μπορεί  να  το  

                                                 
75 Τάκης Ανδρέας, ό.π. σελ 84-85. 
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εντοπίσει ,  εάν  δεν  έχει  τις  απαραίτητες  τεχνικές  γνώσεις .  Ο  

«παραδοσιακός  εισαγγελέας» και  ο  «παραδοσιακός  αστυνομικός» δεν  

επαρκούν  πλέον  για  την  εξιχνίαση  των  σχετικών  εγκλημάτων .  

     Άλλωστε ,  οι  αστυνομικοί  τείνουν  να  ασχολούνται  με  εγκλήματα  που  

οι  ίδιοι  θεωρούν  επικίνδυνα  για  την  δημόσια  ασφάλεια ,  

επικεντρώνοντας  τις  ενέργειές  τους  σε  θέματα  που  αφορούν  ναρκωτικά  

ή  εγκλήματα  του  δρόμου .  Οι  έρευνες  στο  πεδίο  της  πληροφορικής  

εγκληματικότητας  αποδεικνύονται  χρονοβόρες  και  απαιτητικές ,  ενώ  οι  

ίδιοι  οι  ερευνητές  αστυνομικοί  δεν  κερδίζουν  ούτε  σε  δημοσιότητα  

ούτε  σε  επαγγελματική  ανέλιξη .  Οι  έρευνες  με  αντικείμενο  το  έγκλημα  

που  τελείται  στον  ψηφιακό  κόσμο  είναι  κοπιαστικές ,  ασυνήθιστα  

περίπλοκες  και  ελάχιστα  επιτυχημένες ,  καθώς  οι  ελάχιστοι  αστυνομικοί  

που  ασχολούνται  με  τέτοιες  υποθέσεις  καταφέρνουν  να  εξιχνιάσουν  

ελάχιστες  σε  σχέση  με  τους  άλλους  συναδέλφους  τους .  Η  έλλειψη  

κατάρτισης  είναι  όμως  επίσης  προφανής  και  σε  όσους  λειτουργούν  στα  

πλαίσια  του  συστήματος  εφαρμογής  του  δικαίου ,  πολλοί  εισαγγελείς  

και  δικαστές  διακρίνονται  από  αδυναμία  χειρισμού  υποθέσεων  

πληροφορικών  εγκλημάτων  διότι  δεν  διαθέτουν  τις  απαραίτητες  

τεχνικές  γνώσεις .76  

     Ένα  άλλο  πρόβλημα  είναι  ότι  στο  έγκλημα  του  κυβερνοχώρου  το  

αντικείμενο  μπορεί  να  βρίσκεται  σε  πολλούς  υπολογιστές ,  οι  οποίοι  

μπορεί  να  βρίσκονται  μάλιστα  σε  διάφορες  χώρες .  Το  ζήτημα  του  

τόπου  τελέσεως  είναι  από  τα  σημαντικότερα  προβλήματα  που  

αντιμετωπίζεται  κατά  την  καταπολέμηση  της  εγκληματικότητας  στον  

κυβερνοχώρο ,  δεδομένου  ότι  η  ίδια  αξιόποινη  πράξη  μπορεί  να  

διαπράττεται  ταυτόχρονα  σε  εκατοντάδες  ή  χιλιάδες  τόπους  τελέσεως .  

Για  παράδειγμα ,  στην  περίπτωση  ύπαρξης  μιας  ιστοσελίδας ,  όπου  

μπορεί  ο  κάθε  επισκέπτης  να  «κατεβάζει» μια  μουσική  σύνθεση  χωρίς  

την  άδεια  και  χωρίς  την  αμοιβή  του  δημιουργού  αναπαράγοντας  της  

στον  προσωπικό  του  ηλεκτρονικό  υπολογιστή ,  η  σχετική  παραβίαση  

μπορεί  να  τελείται  ταυτόχρονα  από  πολύ  μεγάλο  αριθμό  χρηστών  του  

διαδικτύου  που  βρίσκονται  σε  κάθε  γωνιά  του  πλανήτη .   

                                                 
76 Λάζος Γρηγόρης, ό.π. σελ. 215. 
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     Με  βάση  τις  παραπάνω  διαπιστώσεις  για  την  τέλεση  γενικά  του  

εγκλήματος  στον  κυβερνοχώρο  και  ειδικότερα  σε  σχέση  με  τις  

παραβιάσεις  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας ,  δεν  είναι  απορίας  άξιο ,  ότι  

εμφαίνεται  πιο  «εύκολη» η  παρέμβαση  στον  δέκτη  των  πληροφοριών-

πνευματικών  έργων  παρά  στον  πομπό  του  παράνομου  περιεχομένου .  

Δεν  μπορεί  να  αποκλειστεί ,  από  τη  στιγμή  που  συνταγματικά  είναι  

ανοικτή  η  πόρτα  του  πληροφοριακού  πατερναλισμού ,  να  βρεθούμε  

μπροστά  στην  επιβολή  τεχνολογικών  μέτρων  στα  μέσα  πρόσβασης  των  

πολιτών  στο  διαδίκτυο  που  θα  παρεμποδίζουν  εκ  των  προτέρων  την  

παραβίαση  των  δικαιωμάτων  των  πνευματικών  δημιουργών ,  ώστε  να  

προστατευθούν  οι  πολίτες  από  τον  «πειρασμό» να  προβούν  σε  ενέργειες  

που  συνιστούν  παραβίαση  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας .  

      Αυτή  η  λύση  της  εκ  προτέρου  παρέμβασης  του  κράτους  στα  μέσα  

σύνδεσης  των  πολιτών  με  το  διαδίκτυο ,  δεδομένου  της  τυποποιημένης  

παραγωγής  λογισμικού ,  δηλαδή  της  εγκατάστασης  τεχνολογικών  

μέτρων  που  θα  αποτρέπουν  «προκαταβολικά» την  παραβίαση  των  

πνευματικών  δικαιωμάτων  εμφαίνεται  ευκολότερη  από  την  προσπάθεια  

ελέγχου  της  διακίνησης  πληροφοριών  μέσω  του  διαδικτύου .  

     Ο  έλεγχος  της  διακίνησης  πληροφοριών  στον  κυβερνοχώρο  είναι  

πρακτικά  αδύνατος   λόγω  της  άναρχης  φύσης  του  συστήματος  πάνω  στο  

οποίο  βασίζεται  η  δομή  του  διαδικτύου .  Με  απλά  λόγια ,  αυτό  σημαίνει  

ότι  εάν  θέλουμε  να  διαπιστώσουμε  ποιος  ενεργεί  πειρατικά  μέσω  του  

διαδικτύου  θα  πρέπει  να  καταγράψουμε  το  σύνολο  της  κίνησης  μέσω  

του  δικτύου ,  δηλαδή  ποιος  επικοινωνεί  με  ποιόν;  Τι  είδους  μηνύματα  

ανταλλάσουν ;  Τι  βλέπει ,  τι  αγοράζει  και  τι  τον  ενδιαφέρει  στον  

παγκόσμιο  ιστό ;  Τι  δημοσιεύει  και  ο  ίδιος  σε  αυτόν ;  Μέσα  στο  σύνολο  

της  κίνησης  και  αφού  την  αναλύσουμε  είναι  βέβαιο  ότι  θα  βρόυμε  και  

κάποιους  πειρατές .  Αξίζει  όμως  για  την  εύρεση  κάποιων  πειρατών  να  

προβούμε  σε  τόσο  έντονο  έλεγχο  ολόκληρης  της  δραστηριότητας  που  

κινείται  στον  κυβερνοχώρο;  Εκτός  του  ότι  κάτι  τέτοιο  τεχνολογικά  

είναι  σχεδόν  αδύνατο ,  θα  ήταν  επιπλέον  καταστροφικό  απειλώντας  τα  

θεμέλια  της  «νέας  οικονομίας» που  προσφέρει  το  διαδίκτυο ,  λόγω  του  

κόστους  που  συνεπάγεται  και  της  αναστάτωσης  των  καταναλωτών .  

Κυρίως  όμως  θίγει  πολύ  ευαίσθητα  σημεία ,  όπως  το  δικαίωμα  στην  
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ιδιωτικότητα ,  την  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων ,  της  

επικοινωνίας  και  των  προσωπικών  προτιμήσεων  του  καθενός  κάθε  φορά  

που  έχει  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο .77  

 

 

 

XI. ΝΕΕΣ  ΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΗ  ΣΧΕΣΗ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

 

     Είναι  σαφές ,  ότι  εξαιτίας  των  παραπάνω  προβληματισμών ,  δεν  θα  

μπορούσε  να  ισχύσει  ένας  γενικός  έλεγχος  όλων  των  πληροφοριών  που  

διακινούνται  στο  διαδίκτυο .  Τι  γίνεται  όμως  στην  περίπτωση  που  

κάποιος  δικαιούχος  δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας ,  διαπιστώσει  

ότι  κάποιος  χρήστης  του  διαδικτύου  παραβιάζει  τα  δικαιώματα  του .  Το  

ερώτημα  που  τίθεται  είναι  αν  οι  δικαιούχοι  μπορούν  να  στραφούν  κατά  

των  μεμονωμένων  χρηστών .  Τα  δικαιώματα  που  προσβάλλονται  είναι  

ιδίως  το  δικαίωμα  αναπαραγωγής  και  το  δικαίωμα  παρουσίασης/  

διάθεσης  στο  κοινό .  

       Η  δυσκολία  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  τα  στοιχεία  του  χρήστη  δεν  

είναι  πάντοτε  εύκολα  προσβάσιμα  και  αυτό  μπορεί  να  γίνει  μόνο  με  τη  

συνεργασία  της  εταιρείας-παρόχου ,  μέσω  της  οποίας  γίνεται  η  σύνδεση  

στο  διαδίκτυο .   Στις  29 Ιουνίου  2007 το  Πρωτοδικείο  Βρυξελλών  στην 

υπόθεση  SABAM v. Tiscali ζήτησε  από  τον  πάροχο  υπηρεσιών  να  κάνει  

χρήση  του  τεχνολογικού  φιλτραρίσματος ,  ώστε  να  εμποδίζεται  η  

παράνομη  ανταλλαγή  αρχείων .  

.       Το  ελληνικό  δίκαιο  διαθέτει  ρητή  ρύθμιση  με  βάση  την  οποία  ο  

δικαιούχος  μπορεί  να  ζητήσει  τη  λήψη  ασφαλιστικών  μέτρων  κατά  των  

διαμεσολαβητών  οι  υπηρεσίες  των  οποίων  χρησιμοποιούνται  από  τρίτο  

για  την  προσβολή  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  (άρθρο  64Α  Ν .  

2121/1993). Επίσης ,  το  άρθρο  17 ΠΔ  131/2003 για  το  ηλεκτρονικό  

                                                 
77 Κοτσίρης Λάμπρος, «Κοινωνία της Πληροφορίας και Πνευματική Ιδιοκτησία» σε Κοινωνία των 
Πληροφοριών και Πνευματική Ιδιοκτησία – Η νέα κοινοτική ρύθμιση, Επιμέλεια Μ.-Θ. Μαρίνος, 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,  Αθήνα-Κομοτηνή 2001, σελ 15. 
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εμπόριο  προβλέπει  τη  δυνατότητα  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  να  

διατάξει  ως  ασφαλιστικό  μέτρο  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέτρο ,  εφόσον  

πιθανολογείται  προσβολή  δικαιωμάτων  προερχομένων  από  τις  

υπηρεσίες  της  κοινωνίας  της  πληροφορίας .  Περαιτέρω  θα  πρέπει  να  

σημειωθεί  και  το  δικαίωμα  ενημέρωσης  του  δικαιούχου  που  

προβλέπεται  στο  άρθρο  8 της  Οδηγίας  2004/48 και  ενσωματώθηκε  στην  

εθνική  νομοθεσία  με  το  άρθρο  63 Α  παρ .  2, 3 και  4 (άρθρο  2 παρ .  3 Ν .  

3524/2007). Σύμφωνα  με  τη  διάταξη  αυτή  το  δικαστήριο  μπορεί  να  

διατάξει  την  παροχή  από  τον  αντίδικο  πληροφοριών  για  την  προέλευση  

και  για  τα  δίκτυα  διανομής  των  εμπορευμάτων  ή  παροχής  των  

υπηρεσιών  που  προσβάλλουν  δικαίωμα  πνευματικής  ιδιοκτησίας  με  την  

επιφύλαξη  των  διατάξεων  που  διέπουν  την  προστασία  της  

εμπιστευτικότητας  των  πηγών  των  πληροφοριών  ή  την  επεξεργασία  

προσωπικών  δεδομένων .  Η  λήψη  των  στοιχείων  σύνδεσης  ενός  χρήστη  

στο  διαδίκτυο  προσκρούει  όμως  στη  νομοθεσία  του  απορρήτου  των  

επικοινωνιών  και  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  θα  πρέπει  

να  γίνεται  μόνο  σε  συγκεκριμένες  περιπτώσεις   υπό  τις  συνταγματικές  

εγγυήσεις .78  

           Δυναμική  είναι  η  αντίδραση  της  Γαλλίας  κατά  της  πειρατικής  

διακίνησης  πνευματικών  έργων  στο  διαδίκτυο .  Στις  23 Νοεμβρίου  2007 

υπογράφηκε  στο  Παρίσι  η  Συμφωνία  Olivennes για  την  προστασία  των  

καλλιτεχνικών  έργων  στο  διαδίκτυο  (Accord pour le developpement et 

la protection des oeuvres et programmes culturels sur les nouveaux 

reseaux). Προτείνεται  η  σύσταση  μιας  Διοικητικής  Αρχής  που  θα  

λειτουργεί  κάτω  από  την  εποπτεία  ενός  δικαστή  και  θα  αναλαμβάνει  

μέσω  των  παρόχων ,  ύστερα  από  αίτηση  των  δικαιούχων ,  την  αποστολή  

ηλεκτρονικών  μηνυμάτων  προς  τους  χρήστες  του  διαδικτύου  οι  οποίοι  

προσβάλλουν  τα  δικαιώματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας  στο  διαδίκτυο .  

Σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης ,  στη  συνέχεια  προβλέπεται  η  διακοπή  

της  πρόσβασης ,  η  δυνατότητα  επιβολής  κυρώσεων  στους  παρόχους  οι  

οποίοι  δεν  συνεργάζονται  με  την  Αρχή ,  η  δημιουργία  λίστας  

«προσβολέων» σε  συνεργασία  με  την  Αρχή  Προστασίας  Ατομικών  

                                                 
78 Καλλινίκου Διονυσία, ό.π. 
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Ελευθεριών ,  η  συγκέντρωση  στατιστικών  για  την  ψηφιακή  πειρατεία  

και  η  συνεργασία  μεταξύ  των  δικαιούχων  και  των  παρόχων  σε  θέματα  

τεχνολογίας .  79 

      Πράγματι ,  σε  συνέχεια  της  παραπάνω  συμφωνίας  η  Γαλλική  

Γερουσία  ψήφισε  τον  Μάιο  του  2009 την  υιοθέτηση  από  την  

εθνοσυνέλευση  το  σχέδιο  νόμου  HADOPI για  αντιμετώπιση  της  

διαδικτυακής  πειρατείας  και  ιδιαίτερα  της  παράνομης  ανταλλαγής  των  

αρχείων  με  προστατευόμενο  περιεχόμενο  και  μάλιστα  με  ψήφους  189 

υπέρ  και  14 κατά .  Ο  νόμος  αυτός  δημιουργεί  μια  Ανώτατη  Αρχή  για  

την  προστασία  των  πνευματικών  δικαιωμάτων  στο  διαδίκτυο  (Γαλλικό  

Ακρωνύμιο  HADOPI). Αυτή  η  νέα  ανεξάρτητη  δημόσια  αρχή ,  θα  έχει  

πολλαπλές  αρμοδιότητες ,  ανάμεσα  στις  οποίες  είναι  η  προώθηση  του  

εμπορικού  «κατεβάσματος» (downloading) από  το  ίντερνετ ,  η  επίβλεψη  

της  νόμιμης  ή  παράνομης  χρήσης  των  έργων  και  η  επιβολή  μιας  

«άμεσης  απάντησης» στην  παράνομη  χρήση  των  έργων .  Σύμφωνα  αυτό  

το  σχέδιο  νόμου  προβλέπονται  δύο  ειδών  τύποι  κύρωσης :  μια  

προσωρινή  διακοπή  της  σύνδεσης  στο  διαδίκτυο ,  από  δύο  μήνες  έως  

ένα  έτος ,  ή  μια  επιβολή  προληπτικών  μέτρων  όπως  είναι  η  

εγκατάσταση  ειδικού  λογισμικού  το  οποίο  περιορίζει  την  πρόσβαση  

μόνο  σε  νόμιμο  περιεχόμενο  από  το  διαδίκτυο .  Στόχος  αυτών  των  

μέτρων  είναι  κυρίως  εταιρείες ,  στις  οποίες  μια  διακοπή  της  σύνδεσης  

τους  στο  διαδίκτυο  θα  είχε  σημαντικό  αντίκτυπο  στον  κύκλο  εργασιών  

τους .80 

      Ο  νόμος  αυτός ,  προτού  τεθεί  σε  ισχύ  όφειλε  να  εξεταστεί  από  το  

Γαλλικό  Συνταγματικό  δικαστήριο .  

      Οι  αντιδράσεις  ενάντια  στο  νόμο  αυτό  ήταν  πολλαπλές .  

Ενδεικτικά ,  ο  Guy Bono, Γάλλος  Ευρωβουλευτής  απείλησε  ότι  θα  

ζητήσει  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  να  φέρει  το  ζήτημα  στο  

                                                 
79 Καλλινίκου Διονυσία, ό.π. 
80 Saez Catherine, «French Parliament Passes Final Internet Anti-Piracy Law; Reaction expected,» 
στην ιστοσελίδα http://www.ip-watch.org/weblog/2009/05/13/french-parliament-seals-restrictiv 
e-internet-anti-piracy-law-reaction-expected 
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Δικαστήριο  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  εάν  τελικά  ο  Γάλλος  

Συνταγματικός  Δικαστής  δεν  αντιδράσει  ενάντια  στο  νόμο  αυτό81.   

      Στις  10/6/2009 το  Γαλλικό  Συνταγματικό  Συμβούλιο  κηρύσσει  το  

νόμο  αντισυνταγματικό  σε  επί  μέρους  διατάξεις  του  βασιζόμενο  στο  

τεκμήριο  της  αθωότητας ,  το  οποίο  δεν  μπορεί  να  παραβλεφθεί  απλά  με  

τη  δημιουργία  μιας  νέας  μη  δικαστικής  αρχής .  Πιο  λεπτομερώς:  με  τον  

νόμο  HADOPI, γνωστό  και  ως  «νόμο  των  τριών  χτυπημάτων», οι  

δικαιούχοι  των  δικαιώματων  πνευματικής  ιδιοκτησίας  θα  μπορούσαν  να  

υποβάλλουν  παράπονα  στην  Ανώτατη  Αρχή  και  αυτή  στη  συνέχεια  

μέσω  των  παρόχων  σύνδεσης  στο  διαδίκτυο  θα  προωθούσε  στους  

πελάτες  τους  δύο  προειδοποιήσεις .  Σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης  

τους  υπήρχε  η  δυνατότητα  αποσύνδεσης  τους  από  το  διαδίκτυο  και  

θέσης  του  σε  μια  εθνική  «μαύρη  λίστα  απαγόρευσης  σύνδεσης  στο  

διαδίκτυο».  Η  ίδρυση  μια  ξεχωριστής  «διοικητικής» αρχής ,  η  οποία  

όμως  στην  ουσία  ασκεί  δικαστικά  καθήκοντα ,  αφού  όχι  μόνο  

παρακολουθεί  και  προειδοποιεί ,  αλλά  επιβάλει  και  κυρώσεις  έρχεται  σε  

αντίθεση  με  βασικά  πολιτικά  δικαιώματα .  Η  επιβολή  των  κυρώσεων  

προϋποθέτει  τη  διαπίστωση  ενοχής ,  ενώ  η  Αρχή  θα  λειτουργούσε  βάσει  

ενδείξεων  παραβίασης  πνευματικής  ιδιοκτησίας ,  και  ναι  μεν  υπάρχει  η  

δυνατότητα  άσκησης  ενδίκου  μέσου ,  το  βάρος  όμως  της  απόδειξης  ότι  

δεν  τελέστηκε  παραβίαση  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  το  φέρει  ο  

χρήστης  του  διαδικτύου .  Ο  Γάλλος  Συνταγματικός  δικαστής  βασίστηκε  

ακριβώς  στο  τεκμήριο  της  αθωότητας  της  Διακήρυξης  του  1789, με  την  

οποία  ορίζεται  ότι  κάθε  άνθρωπος  τεκμαίρεται  αθώος  έως  ότου  

αποδειχθεί  η  ενοχή  του ,  αρχή  που  ισχύει  όχι  μόνο  στα  πλαίσια  της  

ποινικής  διαδικασίας  αλλά  και  για  την  επιβολή  οποιαδήποτε  κύρωσης  

που  έχει  την  φύση  τιμωρίας  ακόμα  και  αν  η  νομοθεσία  έχει  αναθέσει  τη  

λήψη  της  απόφασης  σε  μια  αρχή  που  δεν  έχει  δικαστική  φύση .  Το  

Συνταγματικό  Δικαστήριο  στηρίχθηκε  επίσης  στην  ελευθερία  του  λόγου  

αναφέροντας  ότι  η  ελευθερία  της  έκφρασης  και  επικοινωνίας  είναι  τόσο  

πολύτιμη  που  η  άσκηση  της  είναι  βασικό  στοιχείο  της  δημοκρατίας  και  

οποιοσδήποτε  περιορισμός  της  πρέπει  να  επιβάλλεται  μόνο  σε  ειδικές  

                                                 
81 Saez Catherine, ό.π. 
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περιπτώσεις  που  είναι  απόλυτα  αναγκαίο  και  ανάλογο  με  τον  

επιδιωκόμενο  σκοπό .  Η  κύρωση  της  απαγόρευσης  σύνδεσης  στο  

διαδίκτυο  εμφαινόταν  λοιπόν  να  είναι  ένα  δυσανάλογο  μέσο  κύρωσης82.   

      Η  κυβέρνηση  Σαρκοζί  δεν  πτοήθηκε  από  την  απόφαση  αυτή  και  

στις  22/9/2009 το  Γαλλικό  Κοινοβούλιο  υπερψηφίζει  το  νόμο  

τροποποιημένο  σε  σημεία  του ,  ώστε  να  συμβιβάζεται  με  την  απόφαση  

του  Συνταγματικού  Συμβουλίου .  

      Στις  28/9/2009 ο  νόμος  παραπέμπεται  πάλι  στο  Συνταγματικό  

Συμβούλιο  από  πλειάδα  βουλευτών ,  όπου  εκκρεμεί  η  απόφαση  περί  

συμβατότητας  αυτού  με  τη  Γαλλική  Διακήρυξη  Δικαιωμάτων  του  

Ανθρώπου  (1789).83 Βρισκόμαστε  εν  αναμονή  των  εξελίξεων ,  οι  οποίες  

θα  προκαλέσουν  βαθύ  αντίκτυπο  όχι  μόνο  στα  δικαιώματα  των  Γάλλων  

χρηστών  του  διαδικτύου ,  αλλά  εν  καιρώ  και  στις  παγκόσμιες  εξελίξεις  

για  την  προστασία  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  στο  διαδίκτυο .  

     Ο  Guy Bono, ο  Γάλλος  Ευρωβουλευτής  που  αντέδρασε  έντονα  στον  

νόμο  HADOPI  είναι  ένας  από  τους  συντάκτες  της  Τροπολογίας  138 

του  επερχόμενου  πακέτου  μέτρων  της  ΕΕ  για  τις  ηλεκτρονικές  

επικοινωνίες ,  σύμφωνα  με  την  οποία  απαγορεύονται  οι  κυρώσεις  

εναντίον  των  χρηστών  του  διαδικτύου  χωρίς  δικαστική  απόφαση ,  διότι  

σύμφωνα  με  τις  διακηρύξεις  της  Ευρωβουλής ,  η  πρόσβαση  στο  ίντερνετ  

αποτελεί  ένα  από  τα  θεμελιώδη  δικαιώματα  του  Ευρωπαίου  Πολίτη84.  

      Οι  εξελίξεις  όμως  για  τους  χρήστες  του  διαδικτύου  δεν  υπήρξαν  

ευοίωνες ,   στις  21 Οκτωβρίου  2009 το  νέο  υπερσυντηρητικό  μετά  τις  

Ευρωεκλογές  του  Ιουνίου  Ευρωκοινοβούλιο  απέρριψε  την  τροπολογία  

138 που   διασφάλιζε  το  δικαίωμα  συμμετοχής  στην  Κοινωνία  της  

Πληροφορίας  για  όλους  τους  Ευρωπαίους  πολίτες ,  αποτρέποντας  

εθνικές  νομοθεσίες ,  όπως  αυτή  του  Γαλλικού  νόμου  HADOPI, που  

προβλέπει  την  υποχρεωτική  διακοπή  πολιτών  από  την  πρόσβαση  στο  

διαδίκτυο  σε  περιπτώσεις  που  κριθεί  ότι  παραβίασαν  το  δίκαιο  

πνευματικής  ιδιοκτησίας .  

                                                 
82 Ανώνυμος, στην ιστοσελίδα  http://arstechnica.com/tech-policy/news/2009/06/french-court-savages-3-strikes-
law-tosses-it-out.ars 
83 Ανώνυμος,  στην ιστοσελίδα http://inlovewithlife.wordpress.com/2009/10/14/hadopi2/   
84 Saez Catherine, ό.π. 
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     Η  τροπολογία  138, ως  έχει  σήμερα ,  επαναλαμβάνει  τα  αυτονόητα ,  

ενώ  αφήνει  και  σημαντικά  περιθώρια  για  να  κριθούν  εθνικές  

νομοθεσίες ,  όπως  η  Γαλλική  HADOPI, συμβατές  με  αυτή  και  να  τεθούν  

σε  άμεση  εφαρμογή .  Το  κείμενο  της  πλέον  έχει  ως  εξής  :  

    “΄Μέτρα  που  θα  λαμβάνονται  από  τα  Κράτη  Μέλη  σχετικά  με  την  

πρόσβαση  ή  τη  χρήση  υπηρεσιών  και  εφαρμογών  μέσω  ηλεκτρονικών  

δικτύων  επικοινωνίας  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με   τα  θεμελιώδη  

δικαιώματα  και  τις  ελευθερίες  των  φυσικών  προσώπων ,  όπως  αυτά  είναι  

τελούν  υπό  την  εγγύηση  της  Ε .Σ .Δ .Α .  και  των  γενικών  αρχών  του  

Κοινοτικού  Δικαίου .  

     Οποιαδήποτε  τέτοια  μέτρα  που  μπορεί  να  περιορίζουν  τα  θεμελιώδη  

δικαιώματα  και  ελευθερίες  μπορούν  να  ληφθούν  μόνο  σε  ειδικές  

περιπτώσεις  και  να  επιβληθούν  εάν  είναι  αναγκαία  και  ανάλογα  στα  

πλαίσια  μιας  δημοκρατικής  κοινωνίας ,  και  θα  είναι  υποκείμενα  στις  

αρμόζουσες  διαδικαστικές  εγγυήσεις  ασφαλείας  της  ΕΣΔΑ  και  των  

γενικών  αρχών  του  Κοινοτικού  Δικαίου ,  συμπεριλαμβανομένης  της  

δικαστικής  προστασίας  και  διαδικασίας .  Συγκεκριμένα ,  οποιαδήποτε  

μέτρα  μπορούν  να  ληφθούν  μόνο  ως  αποτέλεσμα  προηγούμενης ,  δίκαιης  

και  αντικειμενικής  διαδικασίας  που  θα  διασφαλίζει  μεταξύ  άλλων  ότι  το  

αρχή  του  τεκμηρίου  της  αθωότητας  και  της  ακροάσεως  των  

εμπλεκομένων  προσώπων  θα  εφαρμόζονται  πλήρως .  Επιπλέον ,  τελεί  υπό  

εγγύηση  το  δικαίωμα  δικαστικής  αναθεώρησης .  

     Το  δικαίωμα  της  πρόσβασης  των  πολιτών  στο  διαδίκτυο  κρίθηκε  

στα  πλαίσια  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ότι  δεν  είναι  απόλυτο ,  μπορoύν  

δηλαδή  να  ληφθούν  μέτρα  από  κάποιο  κράτος  μέλος  που  να  

περιορίζουν  το  δικαίωμα  σύνδεσης  στο  διαδίκτυο ,  εάν  κριθούν  ότι  

είναι  αναγκαία  και  βρίσκονται  σε  συμφωνία  με  την  αρχή  της  

αναλογικότητας ,  του  τεκμηρίου  της  αθωότητας  και  της  παροχής  

ακροάσεως  των  εμπλεκομένων  προσώπων .85 

      Στην  Ελλάδα ,  ελλείψει  νομικού  πλαισίου ,  ο  Οργανισμός  

Πνευματικής  Ιδιοκτησίας ,  έχει  προτείνει  τη  δημόσια  διαβούλευση  στην  

οποία  κάλεσε  εταιρείες  τηλεπικοινωνιών  και  εταιρείες  πολιτιστικών  
                                                 
85 Ανώνυμος, στην ιστοσελίδα  http://inlovewithlife.wordpress.com/2009/10/26/138_amendment_is_dead/ 
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προϊόντων  προκειμένου  να  υπογράψουν  μια  συμφωνία  που  θα  

υποχρεώνει  τους  πρώτους  να  διακόπτουν  τις  συνδέσεις  των  χρηστών  

τους  εφόσον  αυτοί  διακινούν  παράνομα  περιεχόμενο ,  όπως  συμβαίνει  

στη  Γαλλία  με  νόμο  Ολιβιέν  που  προωθεί  η  κυβέρνηση .  

         Εταιρείες  προστασίας ,  όπως  η  Ανώνυμη  Εταιρεία  Πνευματικής  

Ιδιοκτησίας  (ΑΕΠΙ),  αλλά  και  πάροχοι  σύνδεσης  στο  Ιντερνετ ,  έχουν  

αρχίσει  ήδη  να  στέλνουν  προειδοποιήσεις  προς  τους  χρήστες  που  

διακινούν  πνευματικά  προϊόντα ,  ενώ  στο  πλαίσιο  της  διαβούλευσης  που  

διεξάγει  ο  Οργανισμός  Πνευματικής  Ιδιοκτησίας  (ΟΠΙ) συζητείται  όλο  

και  εντονότερα  ακόμα  και  το  ενδεχόμενο  να  διακόπτεται  η  σύνδεση  

χρηστών  που  παρανομούν  επανειλημμένως ,  σύμφωνα  με  το  γαλλικό  

πρώτυπο .  «Οι  πάροχοι  σύνδεσης ,  υπό  την  πίεση  των  κατόχων  

πνευματικών  δικαιωμάτων  (βλέπε  ΑΕΠΙ) και  του  Κράτους  (βλέπε  ΟΠΙ),  

τείνουν  να  εξελιχθούν  στους  σερίφηδες  του  ελληνικού  Διαδικτύου .  

Αποστολή  τους ,  η  πάταξη  κάθε  θεωρούμενης  από  τους  ίδιους  

παράνομης  ανταλλαγής  αρχείου  μέσα  από  δίκτυα  peer-to-peer (δηλαδή  

ανταλλαγής  αρχείων) έξω  από  κάθε  νομοθετικό  και  θεσμικό  πλαίσιο», 

γράφει  χαρακτηριστικά  o blogger Νίκος  Σμυρναίος  που  έφερε  στην  

επιφάνεια  την  υπόθεση  επιστολής  της  εταιρείας  vivodi, προς  χρήστη  

peer to peer δικτύου ,  ο  οποίος  διέθεσε  παράνομα  μια  κινηματογραφική  

ταινία ,  προς  τρίτους .  Η  επιστολή ,  που  πρωτοδημοσιεύθηκε  στο  φόρουμ  

adsl.gr αναφέρει  χαρακτηριστικά :  «Ενημερωθήκαμε  ότι  στις  13/7/2007 

και  ώρα  2:48 η  διεύθυνση  IP χρησιμοποιήθηκε  για  τη  μετάδοση  σε  

τρίτους  μέσω  υπηρεσιών  peer to peer κινηματογραφικών  ταινιών  της  

αμερικανικής  εταιρείας  Warner Bros.. .  Η  μετάδοση /διάθεση  των  

παραπάνω  κινηματογραφικών  ταινιών  πραγματοποιήθηκε  χωρίς  την  

προηγούμενη  έγγραφη  και  ειδική  για  το  σκοπό  αυτό  άδεια  του  

δικαιούχου». 

       Ο  blogger καταγγέλλει  τη  συγκεκριμένη  μέθοδο  καταπολέμησης  

της  πειρατείας  (μαζί  του  και  πολλοί  άλλοι) σημειώνοντας  πως  «συνιστά  

κατάφωρη  παραβίαση  των  ψηφιακών  δικαιωμάτων  και  έχει  

καταδικαστεί  από  ψήφισμα  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου». 

         Η  εταιρεία  vivodi, όχι  μόνο  δεν  αρνήθηκε  την  επιστολή ,  αλλά  

όπως  δήλωσε  εκπρόσωπός  της ,  είναι  πολλές  οι  επιστολές  που  έχουν  
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αποσταλεί  σε  χρήστες ,  κατόπιν  αιτήματος  της  Warner και  κατά  πάσα  

πιθανότητα  θα  ακολουθήσουν  περισσότερες  με  σκοπό  να  τους  

ενημερώσουν  ότι  έχουν  τη  δυνατότητα  αν  χρειασθεί  ακόμα  και  να  

διακόψουν  συνδέσεις .  

       «Πρόκειται  απλώς  για  ειδοποιήσεις  που  υποχρεούται  η  εταιρεία  να  

στείλει  εφόσον  δέχεται  παράπονα  και  οφείλει  να  ενημερώσει  τους  

χρήστες  γι’ αυτή  τη  δυνατότητα  που  έχει», αναφέρει  χαρακτηριστικά  ο  

εκπρόσωπος  Τύπου  της  εταιρείας  κ .  Νίκος  Βελισσάριος .  

      Την  ίδια  ώρα  που  συμβαίνουν  αυτά ,  ένας  άλλος  blogger, ο  Νίκος  

Δρανδάκης  δημοσιεύει  στο  blog του  επιστολή  της  ΑΕΠΙ ,  η  οποία  τον  

ενημερώνει  ότι  χρειάζεται  ειδική  άδεια  εκ  μέρους  της ,  προκειμένου  να  

αναπαραγάγει  στο  blog του  αλλά  και  στις  ελεύθερες  τηλεοπτικές  

πλατφόρμες  του  Διαδικτύου  (mogu-lus.tv) μέρος  μουσικών  έργων  που  

υπόκεινται  σε  πνευματικά  δικαιώματα .  «O καθένας ,  εφόσον  

χρησιμοποιεί  υλικό  που  υπόκειται  σε  πνευματικά  δικαιώματα  

υποχρεούται  να  τα  καταβάλλει  ασχέτως  της  χρήσης», δήλωσε  ο  κ .  

Δημήτρης  Αλευράς ,  διευθυντής  του  τμήματος  Νέων  Μέσων  της  ΑΕΠΙ . .  

       Και  καθώς  εισερχόμαστε  στην  εποχή  της  διαδικτυακής  τηλεόρασης  

και  του  διαδικτυακού  ραδιοφώνου ,  πολλοί  bloggers αναρωτιούνται  αν  

αυτό  θα  αναγκάσει  τους  παρόχους  σύνδεσης  στο  Ιντερνετ  που  έως  

σήμερα  αρνούνταν  να  προχωρήσουν  σε  έλεγχο  της  χρήσης  του  δικτύου  

που  κάνουν  οι  πελάτες  τους ,  να  αναθεωρήσουν  τη  στάση  τους  υπό  την  

πίεση  δισκογραφικών  εταιρειών  και  εταιρειών  διανομής  ταινιών .  

      H vivodi παρέχει  ήδη  υπηρεσίες  διαδικτυακής  τηλεόρασης  και  

video on demand έχοντας  υπογράψει  συμφωνίες  τόσο  με  την  Warner, 

όσο  και  με  άλλες  εταιρείες .  Το  ίδιο  συμβαίνει  και  με  την  on telecoms, 

η  οποία  ανακοίνωσε  και  αυτή  νέες  τηλεοπτικές  υπηρεσίες  καθώς  και  τη  

forthnet που  προχώρησε  πρόσφατα  στην  εξαγορά  της  δορυφορικής  

πλατφόρμας  NOVA. Ανεπίσημα  στελέχη  των  τηλεπικοινωνιακών  

εταιρειών  παραδέχονται  ότι  η  στάση  τους  θα  καθορισθεί  τελικά  τόσο  

από  τη  νομοθεσία ,  όσο  και  από  τις  συμφωνίες  που  συνάπτουν  με  τις  

εταιρείες  διανομής  μουσικής  και  ταινιών  που  σε  κάποιες  περιπτώσεις  

απαιτούν  να  λαμβάνονται  μέτρα  εναντίον  των  χρηστών  που  

παρανομούν .  
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      «Δεν  δικαιούνται  ούτε  οι  πάροχοι  ούτε  άλλες  εταιρείες  να  

παρακολουθούν  τις  επικοινωνίες  των  χρηστών  στο  διαδίκτυο  χωρίς  

προηγούμενη  απόφαση  εισαγγελέα», τονίζει  η  καθηγήτρια  στη  Σχολή  

Πληροφορικής  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  κ .  Λίλιαν  Μήτρου .  «Είναι  

αντίθετο  στις  αποφάσεις  του  δικαστηρίου  των  Ευρωπαϊκών  κοινοτήτων  

που  έχει  εκφρασθεί  πάνω  στο  θέμα  με  αφορμή  σχετική  υπόθεση  από  

την  Ισπανία». 

      Η  αντίθεση  και  η  υποκρισία  των  παρόχων  υπηρεσιών  ίντερνετ  είναι  

προφανής .  Ενώ  διαφημίζουν  υψηλής  ταχύτητας  συνδέσεις  και  

χρησιμοποιούν  ως  επιχείρημα  το  «γρήγορο  κατέβασμα» μουσικής  και  

ταινιών ,  γνωρίζοντας  ότι  οι  νόμιμες  προσφορές  στην  Ελλάδα  είναι  από  

εμβρυακές  έως  ανύπαρκτες ,  ταυτόχρονα  απειλούν  του  ίδιους  τους  

πελάτες  τους  που  έκαναν  χρήση  peer to peer», σημειώνει  ο  blogger που  

έφερε  την  υπόθεση  στην  επιφάνεια .86 

      Το  παραπάνω  σύστημα  ελέγχου  της  παραβίασης  της  πνευματικής  

ιδιοκτησίας  με  την  μετατροπή  των  παρόχων  υπηρεσιών  σύνδεσης  στο  

ίντερνετ  σε  «σερίφηδες  του  διαδικτύου» που  θα  απειλούν  τους  πελάτες  

τους  με  διακοπή  της  σύνδεσής  τους  εάν  δεν  συμμορφώνονται  με  την  

ισχύουσα  νομοθεσία ,  δεν  προβλέπεται  από  καμία  ελληνική  νομοθετική  

διάταξη  και  έρχεται  σε  αντίθεση  με  την  προστασία  των  ατομικών  

ελευθεριών  που  εγγυάται  το  Ελληνικό  Σύνταγμα .  

       Ακόμα  και  αν  υποθέσουμε  ότι  θα  θεσμοθετούνταν  και  στη  χώρα  

μας  μια  Ανεξάρτητη  Διοικητική  Αρχή  που  θα  είχε  την  ευθύνη  του  

ελέγχου ,  της  αποστολής  προειδοποιήσεων  και  της  επιβολής  της  

κύρωσης  της  διακοπής  της  σύνδεσης  στο  διαδίκτυο ,  η  δραστηριότητα  

αυτή  θα  ερχόταν  σε  αντίθεση  με  το  συνταγματικό  δικαίωμα  συμμετοχής  

στην  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  που  αναγνωρίζει  το  άρθρο  5Α  του  

Συντάγματος   στον  πυρήνα  του  και  κατά  την  ορθότερη  κρίση  θα  έπρεπε  

να  θεωρηθεί  αντισυνταγματική .   

 

 

                                                 
86 Τσιμιτάκης Ματθαίος, «Με διακοπή της σύνδεσης απειλούν οι πάροχοι όσους χρήστες διακινούν 
ταινίες και μουσική», στην ιστοσελίδα http://expertgr.com/phpBB/viewtopic.php?t=13947   
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ΧΙΙ .   ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΗΣ  

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

 

      Οι  φωνές  που  προασπίζονται  το  δικαίωμα  των  πολιτών  να  έχουν  

πρόσβαση  στις  πληροφορίες  – πνευματικά  έργα  στο  διαδίκτυο  είναι  

πολλές .  Δεν  υπερασπίζονται  ωστόσο  το  αίτημα  της  παντελούς  

κατάργησης  του  θεσμού  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας ,  όπως  θέλουν  να  

παρουσιάσουν  οι  εκπρόσωποι  των  lobby (δισκογραφικές  εταιρείες  κλπ).  

Η  επιλογή  δεν  είναι  ανάμεσα  στην  πλήρη  προστασία  ή  την  καθόλου  

προστασία  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας .  Αντιθέτως ,  ο  «πόλεμος» 

διεξάγεται  για  την  εξεύρεση  της  ισορροπίας  που  θα  πρέπει  να  

περιορίζει  τον  ρόλο  των  κυβερνήσεων .  Αφορά  την  δυνατότητα  των  

δημιουργών  να  κτίσουν  πάνω  στο  παρελθόν .  Αφορά  την  αποφυγή  του  

κινδύνου   οι  νομικές  κατασκευές  όπως  η  πνευματική  ιδιοκτησία  να  

δώσουν  στις  εταιρείες  του  παρελθόντος  τη  δυνατότητα  να  

χρησιμοποιήσουν  τον  νόμο  για  να  περιορίσουν  τους  δημιουργούς  του  

αύριο .87   

       Όσοι  υποστηρίζουν  την  ύπαρξη  ενός  αυστηρού  νομικού  πλαισίου  

προστασίας  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας ,  στηρίζουν  τις  απόψεις  τους  

στο  παραδοσιακό  μοντέλο  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας .  Σύμφωνα  με  

αυτό ,  η  πνευματική  ιδιοκτησία  δίνει  το  κίνητρο  της  δημιουργίας .  

Γενικά ,  η  διαδικασία  της  δημιουργίας  περιλαμβάνει  κάποιο  χρηματικό  

κόστος .  Μπορεί  μεν  οι  καλλιτέχνες ,  συγγραφείς ,  οι  εφευρέτες  κλπ  να  

μην  αποσκοπούν  πρωταρχικά  στο  χρηματικό  όφελος ,  παρόλα  αυτά ,  

πολλοί  από  αυτούς  έχουν  ανάγκη  την  προστασία  των  περιουσιακών  

τους  δικαιωμάτων  για  να  καλύπτουν  τα  έξοδα  δημιουργίας  και  

διάδοσης  των  πνευματικών  τους  έργων ,  ώστε  να  μπορούν  να  

συνεχίσουν  να  δημιουργούν .  Κάθε  αντιγραφή  και  απομίμηση  μειώνει  τα  

έσοδα  τους  μειώνοντας  ταυτόχρονα  και  τη  δυνατότητα  και  ενδεχομένως  

και  τη  θέληση  τους  να  επενδύσουν  στην  δημιουργία .  Οπότε  με  ένα  

                                                 
87 Lessing Laurence, ό.π. σελ. XVI. 
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«αυστηρό» μοντέλο  ρύθμισης  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας ,  ενισχύεται  

το  κίνητρο  δημιουργίας ,  γεγονός  που  ωφελεί  τελικά  ολόκληρη  την  

κοινωνία .88 

        Οι  υποστηρικτές  του  «αυστηρού» μοντέλου  ρύθμισης  της  

πνευματικής  ιδιοκτησίας  παραβλέπουν  όμως  το  εξής:  τις  περισσότερες  

φορές  ο  δημιουργός  στηρίζεται  σε  ένα  ήδη  υπάρχον  έργο  και  επιχειρεί  

να  το  βελτιώσει ,  είναι  δηλαδή  μια  διαδραστική  ενέργεια .  Όταν  λοιπόν  

η  καινοτομία  στηρίζεται  σε  κάτι  προϋπάρχον ,  τότε  η  απομίμηση  είναι  

κάτι  παραπάνω  από  αντιγραφή :  προσθέτει  σημαντική  αξία  στο  

αντιγραμμένο  έργο .  Ειδικότερα ,  το  διαδίκτυο  είναι  ένα  δυναμικό  

περιβάλλον  που  προσφέρει  άπειρες  δυνατότητες  διάδρασης  και  κατά  

συνέπεια  καινοτομίας  στηριζόμενης  σε  πνευματικά  έργα  άλλων  

προσώπων .  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι  τα  λεγόμενα  forums 

(ομάδες  συζητήσεως) όπου  το  κοινό  μπορεί  να  διαβάσει  τις  απόψεις  

άλλων  ατόμων  για  συγκεκριμένα  ζητήματα  και  να  εκφράσει  τις  δικές  

του ,  προάγοντας  έτσι  την  καινοτομία  και  την  πνευματική  δημιουργία89.  

     Η  απομίμηση  λοιπόν ,  μπορεί  να  αυξήσει  τα  κίνητρα  δημιουργίας  σε  

ένα  τέτοιο  δυναμικό  περιβάλλον ,  μιας  και  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  

πνευματικής  δραστηριότητας  έχει  την  τάση  να  αποτελεί  εν  μέρει  

απομίμηση .  Μια  ενίσχυση  των  δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας  

μπορεί  να  μειώσει  τα  κίνητρα  δημιουργίας  μειώνοντας  την  άδεια  

πρόσβασης  σε  πληροφορίες  και  της  μετέπειτα  διάδοση  τους .  Θα  πρέπει  

να  εξευρεθεί  μια  ισορροπία  βασιζόμενη  περισσότερο  προς  την  

αποδυνάμωση  του  κλασσικού  μοντέλου  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας ,  

ώστε  να  απαγορεύεται  μεν  η  άμεση  αντιγραφή ,  αλλά  να  αφήνονται  

περιθώρια  για  την  ενθάρρυνση  την  δημιουργίας  μέσω  της  ανταλλαγής  

πληροφοριών .90   

      Όπως  σε  κάθε  κρίσιμο  σημείο  όπου  διακυβεύονται  συμφέροντα  

μείζονος  σημασίας ,  έτσι  και  εδώ  ο  νομοθέτης  θα  πρέπει  να  προβεί  σε  

στάθμιση  των  συγκρουόμενων  συμφερόντων  και  να  δώσει  την  
                                                 
88 Bessen James and Maskin Eric, “Intellectual Property on the Internet: What ‘s 
wrong with the conventional wisdom?” στην ιστοσελίδα 
http://www.researchoninnovation.org/iippap2.pdf 
89 Bessen James and Maskin Eric, ό.π. 
90 Bessen James and Maskin Eric, ό.π. 
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προσφορότερη  λύση ,  ανάλογα  με  το  μέγεθος  της  προσβολής ,  την  αξία  

του  προσβαλλόμενου  συμφέροντος ,  τηρώντας  τις  αρχές  τις  

αναγκαιότητας  και  της  αναλογικότητας .91  

      Το  ζήτημα  της  αντιμετώπισης  των  τεχνολογικών  εξελίξεων  στο  

χώρο  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  δεν  είναι  η  πρώτη  φορά  που  τίθεται ,  

ήδη  στο  παρελθόν  η  παραγωγή  μηχανημάτων  που  έδιναν  τη  δυνατότητα  

ιδιωτικής  αναπαραγωγής  των  έργων  απείλησαν  τη  δυνατότητα  του  

δημιουργού  του  πνευματικού  δημιουργού  να  προβαίνει  στην  

εκμετάλλευση  του  έργου  του ,  καθώς  ή  έκταση  της  αναπαραγωγής  σε  

κάθε  σπίτι  αλλά  και  η  δυσχέρεια  συλλογής  αποδεικτικών  στοιχείων  για  

την  παράνομη  αναπαραγωγή  καθιστούσαν  σχεδόν  αδύνατο  το  δικαστικό  

έλεγχο  των  πράξεων  και  παρήγαγαν  μεγάλες  απώλειες  στα  εισοδήματα  

των  δημιουργών .  Στην  σημερινή  ψηφιακή  εποχή  το  φαινόμενο  αυτό  

εμφανίζεται  εντονότερα  από  ποτέ .  

      Διεθνώς ,  δύο  είναι  οι  τρόποι  που  προτείνονται  για  την  

αντιμετώπιση  του  φαινομένου .  

      Ο  πρώτος  τρόπος  στηρίζεται  στην  ίδια  την  ψηφιακή  τεχνολογία  η  

οποία  μπορεί  να  παράσχει  αποτελεσματικά  μέσα  προστασίας  των  έργων  

από  την  ψηφιακή  αναπαραγωγή  και  διάθεση  τους  μέσω  βάσεων  

δεδομένων  και  δικτύων  πληροφοριών .   Με  τον  τρόπο  αυτό ,  

αναπτύσσονται  τόσο  συσκευές  όσο  και  λογισμικό  που  επιτρέπουν  είτε  

να  κλειδώνεται  η  χρήση  ενός  μηχανήματος  ή  μιας  ιστοσελίδας ,  εάν  ο  

χρήστης  δεν  γνωρίζει  τον  κωδικό  πρόσβασης ,  που  δίδεται  μόνο  στο  

νόμιμο  χρήστη ,  είτε  να  κρυπτογραφείται  το  πνευματικό  έργο ,  έτσι  ώστε  

να  μην  επιτρέπεται  η  αναπαραγωγή  αντιγράφων  με  υψηλή  ανάλυση ,  

είτε  να  καταγράφεται  η  χρήση  των  κυκλοφορούντων  έργων  στο  

διαδίκτυο  και  των  αναπαραγωγών  που  χρησιμοποιούνται  για  

παράδειγμα  μέσω  υδατογραφημάτων .  Για  τα  συστήματα  αυτά  και  τη  

διαδικασία  ανάπτυξης  τους  χρησιμοποιείται  ο  γενικός  όρος  DRM 

(Digital Rights Management). 

     H αποτελεσματικότητα  αυτών  των  τεχνικών  μέτρων ,  τα  οποία  θα  

ελέγχουν  την  πρόσβαση  και  θα  εμποδίζουν  την  παράνομη  αναπαραγωγή  

                                                 
91 Kοτσίρης Λάμπρος, ό.π. σελ.  15. 
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βρίσκεται  σε  άμεση  εξάρτηση  με  την  ύπαρξη  ή  μη  ενός  πλέγματος  

νομικών  κανόνων  που  θα  εξασφαλίζουν  την  ποινική  δίωξη  των  πράξεων  

εξουδετέρωσης  ή  παράκαμψης  των  μέτρων  αυτών ,  αλλά  και  των  

πράξεων  παραγωγής  και  εμπορίας  τεχνολογικών  μέσων  ικανών  να  

οδηγήσουν  στην  εξουδετέρωση  ή  παράκαμψη  των  μέσων  προστασίας .   

     Η  προώθηση  τέτοιων  τεχνολογικών  μέτρων  έχει  προκαλέσει  διεθνώς  

αντιπαραθέσεις .  Κυρίως ,  υποστηρίζεται  ότι  η  χρήση  των  τεχνολογικών  

αυτών  μέτρων  που  μπορούν  να  παρακολουθούν  τις  ψηφιακές  

αναπαραγωγές  του  έργου  δημιουργούν  κινδύνους  για  τα  ευαίσθητα  

προσωπικά  δεδομένα  και  το  απόρρητο  του  ιδιωτικού  βίου  του  χρήστη .  

Παραβλέπεται  όμως ,  ότι  ο  κίνδυνος  αυτός  δεν  δημιουργείται  από  το  

ίδιο  το  τεχνολογικό  μέσο  αλλά  από  τον  τρόπο  αποθήκευσης  και  χρήσης  

των  δεδομένων  που  συλλέγονται .  Έτσι ,  ο  νομοθέτης  μπορεί  να  

προβλέπει   για  παράδειγμα  ότι  τα  στοιχεία  που  συλλέγονται  πρέπει  να  

καταστρέφονται ,  εάν  οι  αναπαραγωγές  είναι  νόμιμες  ή  ότι  πρέπει  να  

προειδοποιείται  ο  χρήστης  για  τους  όρους  με  τους  οποίους  μπορεί  να  

γίνει  η  συλλογή  και  η  επεξεργασία  των  στοιχείων  του .  

     Εάν  εξετάσουμε  λεπτομερέστερα  το  σύστημα  αυτό ,  θα  

διαπιστώσουμε  ότι  το  βασικότερο  μειονέκτημα  του  συνίσταται  στο  

εξής:  Μέχρι  στιγμής  δεν  έχει  αναπτυχθεί  κάποιο  σύστημα  προστασίας  

(είτε  μηχανολογικό  είτε  λογισμικό) που  να  είναι  απρόσβλητο  από  

επιθέσεις ,  έτσι  ώστε  να  συμφέρει  το  δημιουργό  να  επενδύσει  στην  

απόκτηση  του .92  

       Παρόλα  αυτά ,  τα  τεχνολογικά  μέτρα  είναι  ένας  πολύ  υποσχόμενος  

τρόπος  για  τη  διατήρηση  των  αρχών  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας ,  όπως  

αυτές  έχουν  διαμορφωθεί  από  το  παραδοσιακό  σύστημα  της  και  τους  

νόμιμους  περιορισμούς  της ,  ταυτόχρονα  με  την  διατήρηση  της  

ελεύθερης  κυκλοφορίας  των  ιδεών  και  της  πρόσβασης  στην  

πληροφορία93.   

     Το  δεύτερο  σύστημα  προστασίας  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  από  

παράνομες  ιδιωτικές  αναπαραγωγές  αποτελεί  ένα  αναγκαστικό  

ημίμετρο :  το  σύστημα  της  εύλογης  αμοιβής .  Στο  σύστημα  αυτό  είχαν  
                                                 
92 Σαραφιανός Δημήτρης, ό.π. σελ. 667-671. 
93 D’ Orso Maureen, ό.π. 
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αναγκαστεί  να  καταφύγουν  και  οι  νομοθέτες  των  περισσοτέρων  

ανεπτυγμένων  κρατών  για  να  αντιμετωπίσουν  τις  τεχνολογικές  

εξελίξεις  που  επέτρεπαν  την  εύκολη  και  ολιγοδάπανη  ιδιωτική  

αναπαραγωγή  των  έργων  (συσκευές  βίντεο ,  φωτοτυπικά  μηχανήματα  

κλπ).94 Βρισκόμαστε  και  εμείς  τώρα  μπροστά  στο  φαινόμενο  της  

εύκολης  και  ολιγοδάπανης  ανταλλαγής  αρχείων  μέσω  του  διαδικτύου  

(κυρίως  μέσω  συστημάτων  peer to peer) για  χρήση  ιδιωτική  που  θα  

μπορούσε  να  αντιμετωπιστεί  με  καταβολή  εύλογης  αμοιβής  που  θα  

εισπράττεται  από  οργανισμούς  συλλογικής  διαχείρισης  και  θα  

καταβάλλεται  από  τους  φορείς  παροχής  υπηρεσιών  με  μικρή  

επιβάρυνση  στα  τέλη  συνδρομής  των  καταναλωτών .  Η  λύση  αυτή  

αποτρέπει  τα  προβλήματα  που  δημιουργούνται  από  το  νομοθετικό  

πλαίσιο  για  την  προστασία  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  από  

το  απόρρητο  των  τηλεπικοινωνιών95.  

      Βέβαια ,  με  αυτόν  τον  τρόπο ,  ο  νομοθέτης  παράγει  μια  νέα  

ισορροπία  που  εξυπηρετεί  τα  συμφέροντα  των  χρηστών .  Οι  

καταναλωτές ,  καταβάλλοντας  ένα  χαμηλό  αντίτιμο ,  αποκτούν  ελεύθερη  

πρόσβαση  σε  ένα  τεράστιο  πολιτιστικό  πλούτο ,  ήτοι  στην  ίδια  την  

πληροφορία .   Συνεπώς ,  η  καθιέρωση  ενός  τέτοιου  συστήματος  εύλογης  

αμοιβής  δεν  έρχεται  σε  σύγκρουση  με  το  δικαίωμα  συμμετοχής  στην  

Κοινωνία  της  Πληροφορίας .96  

 

 

 

ΧΙΙΙ .  ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

       Το  διαδίκτυο  έχει  επικρατήσει  στη  σημερινή  κοινωνία  της  

πληροφορίας  και  αποτελεί  αναμφισβήτητα  το  σπουδαιότερο  «εργαλείο» 

μέσω  του  οποίου  τα  προϊόντα  της  πνευματικής  δημιουργικής  διανοίας  

μπορούν  να  επικοινωνήσουν  με  το  κοινό  και  μάλιστα  σε  κάθε  γωνιά  

του  πλανήτη .  Η  ανησυχία  των  πνευματικών  δημιουργών  επικεντρώνεται  

                                                 
94 Σαραφιανός Δημήτρης, ό.π. σελ. 671. 
95 Καλλινίκου Διονυσία, ό.π. 
96 Σαραφιανός Δημήτρης, ό.π. σελ  673. 
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ωστόσο  στην  προστασία  των  δικαιωμάτων  τους ,  καθώς  υπάρχει  

κίνδυνος  περιορισμού  τους  για  χάριν  ακριβώς  της  ευκολότερης  

επικοινωνίας  των  έργων  με  το  κοινό .97  

      Στον  κυβερνοχώρο ,  η  έννοια  του  πρωτοτύπου  και  του  αντιγράφου ,  

παύει  να  υπάρχει  λόγω  της  ψηφιακής  φύσης  και  των  δύο ,  η  οποία  

συνεπάγεται  τέλεια  ομοιότητα .  Μπορούν  να  παραχθούν  άπειρα  

αντίγραφα  σε  ελάχιστο  χρονικό  διάστημα .  Ο  πειρατής  είτε  θα  «κλέψει» 

ηλεκτρονικά  μέσω  του  διαδικτύου  το  πνευματικό  έργο  που  τον  

ενδιαφέρει ,  είτε  θα  το  διανείμει  μέσω  του  διαδικτύου  στην  ηλεκτρονική  

του  μορφή ,  είτε  ακόμα  και  θα  το  διαφημίσει  στο  διαδίκτυο  και  στη  

συνέχεια  θα  το  πουλήσει  και  να  παραδώσει  τον  υλικό  φορέα  με  τις  

κλασικές  συμβατικές  μεθόδους98.   

      Από  την  άλλη  πλευρά  όμως ,  δεν  μπορεί  να  παραβλεφθεί  το  ιδανικό  

που  διατρέχει  την  πολιτιστική  μας  κληρονομιά :  το  δικαίωμα  να  

χρησιμοποιούμε  αυτό  που  ανήκει  στον  πολιτισμό  μας .  Να  το  

αντιγράψουμε ,  να  το  μεταβάλλουμε  και  τελικά  να  το  δημοσιεύσουμε  

ώστε  και  τρίτοι  να  μπορέσουν  να  το  δουν  και  να  το  ακούσουν .  Η  

ψηφιακή  τεχνολογία  και  το  διαδίκτυο  θα  μπορούσε  να  παρακινήσει  ένα  

πολύ  μεγάλο  αριθμό  απλών  πολιτών  να  γίνουν  ένα  μέρος  της  

δημιουργικής  διαδικασίας .  Να  βγουν  από  την  παθητική  σφαίρα  του  

«καταναλωτή» και  να  μπουν  στον  κόσμο  όπου  οποιοσδήποτε  μπορεί  

ατομικά  και  συλλογικά  να  συμμετάσχει  στη  δημιουργία  κάτι  νέου .  

Τεχνολογικά  υπάρχει  η  δυνατότητα  μια  ολόκληρη  γενιά  να  

δημιουργήσει  και  μέσω  του  διαδικτύου  να  μοιραστεί  αυτή  την  

δημιουργικότητα  με  άλλα  πρόσωπα .99 

     Φαίνεται  δηλαδή  να  συγκρούεται  το  δικαίωμα  του  δημιουργού  να  

προστατεύσει  τα  περουσιακά  και  ηθικά  συμφέροντα  του  πάνω  στο  

πνευματικό  έργο  του ,  με  το  συνταγματικά  κατοχυρωμένο  δικαίωμα  του  

κοινού  στην  πληροφόρηση .   Ωστόσο ,  ήδη  στο  νέο  άρθρο  5Α  του  

Συντάγματος  αναγράφεται  ρητά  ότι  περιορισμοί  στο  δικαίωμα  στην  

                                                 
97 Οικονομίδης Δημήτρης, «Οι περιορισμοί των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3057/2002» σε Κοινωνία των Πληροφοριών & Πνευματική ιδιοκτησία – Η 
Ελληνική Ρύθμιση, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα Αθήνα –Κομοτηνή 2003, σελ. 85. 
98 Κοτσίρης Λάμπρος, ό.π. σελ. 14. 
99 Lessing Laurence, ό.π. σελ. 9. 
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πληροφόρηση  είναι  συνταγματικά  ανεκτοί  και  μπορούν  να  επιβληθούν  

μεταξύ  άλλων  και  για  «προστασία  δικαιωμάτων  και  συμφερόντων  

τρίτων» παραπέμποντας  δηλαδή  και  στην  προστασία  της  πνευματικής  

ιδιοκτησίας .  Οι  περιορισμοί  αυτοί  μάλιστα  αναφέρονται  όχι  μόνο  στο  

δικαίωμα  του  πληροφορείν  αλλά  και  στο  δικαίωμα  του  

πληροφορείσθαι .   Αυτός  ο  νομοθετικός  «πατερναλισμός» μπορεί  να  

βρει  την  εξήγηση  του  στην  δύσκολία  της  επέμβαση  στην  πηγή  της  

πληροφόρησης  στο  πλαίσιο  της  παγκοσμιοποιημένης  Κοινωνίας  της  

Πληροφορίας ,  η  οποία  καθιστά  ευκολότερη  την  προληπτική  επέμβαση  

στον  πόλο  του  πιθανόν  ανυποψίαστου  και  συνήθως  αδύναμου  να  

αντιδράσει  δέκτη .  

       Γενικά ,  τεχνολογικά  είναι  σχεδόν  αδύνατο  να  ελεγχθεί  το  σύνολο  

των  πληροφοριών  που  κινείται  στο  διαδίκτυο ,  άλλωστε  θα  συνιστούσε  

και  ένα  μέσο  δυσανάλογο  για  εύρεση  κάποιων  «πειρατών» του  

διαδικτύου  να  παρακολουθούνται  όλες  οι  δραστηριότητες  που  

λαμβάνουν  χώρο  στον  κυβερνοχώρο ,  κυρίως  διότι  θίγονται  πολλά  άλλα  

ατομικά  δικαιώματα ,  όπως  το  δικαίωμα  στην  ιδιωτικότητα  και  την  

προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων .  

       Η  τάση  στο  διεθνή  χώρο  φαίνεται  ωστόσο  να  προσανατολίζεται  

στη  λήψη  δυναμικών  μέτρων  κατά  της  παραβίασης  των  πνευματικών  

δικαιωμάτων  στο  διαδίκτυο .  Χαρακτηριστική  είναι  η  περίπτωση  της  

Γαλλίας  όπου  προωθείται  η  σύσταση  μιας  Ανεξάρτητης  Διοικητικής  

Αρχής ,  η  οποία  αρχικά  θα  προειδοποιεί  τους  παραβάτες  και  στη  

συνέχεια  θα  διακόπτει  τη  σύνδεσή  τους  στο  διαδίκτυο .  Ενώ  το   Γαλλικό  

Συνταγματικό  Συμβούλιο  κήρυξε  το  νόμο  αυτό  αντισυνταγματικό  σε  επί  

μέρους  διατάξεις  του  βασιζόμενο  στο  τεκμήριο  της  αθωότητας ,  διότι  η    

επιβολή  κυρώσεων  από  μια  «διοικητική» αρχή  έρχεται  σε  αντίθεση  με  

βασικά  πολιτικά  δικαιώματα ,  η  κυβέρνηση  Σαρκοζί ,  δεν  κατέθεσε  

παρόλα  αυτά  τα  όπλα ,   τροποποίησε  το  νόμο  σε  επιμέρους  διατάξεις  

του  και  περιμένουμε  τις  εξελίξεις ,  καθώς  παραμπέφθηκε  πάλι  στο  

Συνταγματικό  Δικαστήριο  της  Γαλλίας .  

       Αλλά  και  στην  Ελλάδα ,  παρόλο  που  δεν  προβλέπεται  από  καμία  

νομοθετική  ρύθμιση ,  έχουν  παρατηρηθεί  περιπτώσεις  όπου  πάροχοι  

σύνδεσης  στο  Ιντερνετ ,  έχουν  απευθύνει  προειδοποιήσεις  προς  τους  
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χρήστες  που  διακινούν  πνευματικά  προϊόντα  απειλώντας  τους  με  

διακοπή  της  σύνδεσής  τους  εάν  δεν  συμμορφώνονται  με  την  ισχύουσα  

νομοθεσία ,  τακτική  που  έρχεται  σε  αντίθεση  με  την  προστασία  των  

ατομικών  ελευθεριών  που  εγγυάται  το  Ελληνικό  Σύνταγμα .  

      Διεθνώς ,  δύο  είναι  οι  τρόποι  που  προτείνονται  για  την  

αντιμετώπιση  του  φαινομένου  της  παραβίασης  της  πνευματικής  

ιδιοκτησίας  μέσω  του  διαδικτύου :  

      Ο  πρώτος  τρόπος  στηρίζεται  στην  ίδια  την  ψηφιακή  τεχνολογία  η  

οποία  μπορεί  να  παράσχει  αποτελεσματικά  μέσα  προστασίας  των  έργων  

από  την  ψηφιακή  αναπαραγωγή  και  διάθεση  τους  μέσω  συσκευών  ή  

λογισμικού .  Το  δεύτερο  σύστημα  προστασίας  της  πνευματικής  

ιδιοκτησίας  από  παράνομες  ιδιωτικές  αναπαραγωγές  αποτελεί  ένα  

αναγκαστικό  ημίμετρο:  την  καταβολή  εύλογης  αμοιβής  που  θα  

εισπράττεται  από  οργανισμούς  συλλογικής  διαχείρισης  και  θα  

καταβάλλεται  από  τους  φορείς  παροχής  υπηρεσιών  με  μικρή  

επιβάρυνση  στα  τέλη  συνδρομής  των  καταναλωτών .  

     Η  νομοθετική  παρέμβαση  για  την  εύρεση  της  ισορροπίας  μεταξύ  

των  δικαιούχων  των  δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας  και  την 

Κοινωνία  της  Πληροφορίας  είναι  επιτακτική .   Ο  νομοθέτης  όμως  δεν  

μπορεί  να  φτάσει  στο  σημείο  να  αφήσει  απροστάτευτο  τον  δημιουργό  

επικαλούμενος  το  δικαίωμα  συμμετοχής  στην  Κοινωνία  της  

Πληροφορίας .  Αντιθέτως ,  θα  πρέπει  να  σταθμίσει  τα  πλεονεκτήματα  

και  τα  μειονεκτήματα  του  καθενός  από  τα  δύο  συστήματα  που  

προτείνονται  παραπάνω ,  λαμβάνοντας  υπόψη  και  το  στάδιο  ανάπτυξης  

της  τεχνολογίας .  

      Πέρα  από  τα  παραπάνω ,  σαφές  είναι  ότι  για  την  προστασία  της  

πνευματικής  ιδιοκτησίας  στο  περιβάλλον  του  διαδικτύου  η  ευθύνη  

ανήκει  κυρίως  στους  ίδιους  τους  χρήστες .  Ο  σεβασμός  των  

δικαιωμάτων  των  συνανθρώπων  μας ,  οι  οποίοι  έχουν  δημιουργήσει  με  

την  προσωπική  τους  πρωτότυπη  συμβολή  ένα  πνευματικό  έργο ,  θα  

πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  από  τον  καθένα  που  συμμετέχει  στην  

Κοινωνία  της  Πληροφορίας .  Ο  χρήστης  του  διαδικτύου  είναι  

συνυπεύθυνος  για  την  καλή  λειτουργία  του  και  κυρίως  για  την  

ασφάλεια  του  και  για  το  υλικό  που  διακινείται  μέσα  σε  αυτό .  Η  
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αμοιβαία  συμμετοχή  στην  διακίνηση  αποτέλεσε  άλλωστε  την  

πρωτοποριακή  βάση  του  ίντερνετ100.  

      Σε  αντίθεση  με  τα  παραδοσιακά  εγκλήματα ,  στην  περίπτωση  της  

παραβίασης  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  μέσω  του  διαδικτύου ,  η  

πλειονότητα  των  κοινωνών  βλέπει  ένα  έγκλημα  χωρίς  θύμα  ή  έστω  ένα  

έγκλημα  που  δεν  αφορά  τους  ίδιους ,  καθώς  δεν  θα  υπάρξουν  οι  ίδιοι  

θύματα  του .  Ο  «πειρατής» του  διαδικτύου  έχει  σε  ένα  βαθμό  την  

κοινωνική  συναίνεση  διότι  οι  ενέργειες  θεωρούνται  ότι  στρέφονται  

κατά  οικονομικών  κολοσσών  (δισκογραφικών  εταιρειών ,  εταιρειών  

παραγωγής  ταινιών  κλπ) οι  οποίοι  διαθέτουν  αρκετά  εισοδήματα  και  

υπερτιμούν  την  πώληση  των  προϊόντων  τους .  Η  πνευματική  ιδιοκτησία  

όμως  είναι  ένα  σημαντικό  ατομικό  δικαίωμα  και  η  παραβίαση  της  είναι  

μια  πράξη  άδικη .   Ο  νόμος  έχει  πρωτεύοντα  λόγο  στην  αντιμετώπιση  

των  παραβιάσεων  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  μέσω  του  διαδικτύου .  

Μεγάλο  ρόλο  όμως  στην  αντιμετώπιση  της  παραβιάσεως  αυτής  έχει  και  

η  ηθική  διαπαιδαγώγηση  σε  ότι  αφορά  τη  χρήση  του  διαδικτύου .  Δε  θα  

πρέπει  να  περιμένουμε  τη  σταδιακή  ανάπτυξη  μια  ηθικής  μέσω  της  

καθημερινής  πράξης  και  επαφής  με  την  πληροφορική  τεχνολογία .  

Αντίθετα ,  θα  πρέπει  να  χαραχθεί  μια  πολιτική  ενεργητικής  μετάδοσης  

των  βασικών  ηθικών  συντεταγμένων ,  δηλαδή  μια  ηθική  

διαπαιδαγώγηση  και  εκπαίδευση  του  πληθυσμού .  Ειδικά  τα  παιδιά  που  

θα  μάθουν  από  νωρίς  τι  επιτρέπεται  και  τι  δεν  επιτρέπεται  στον  χώρο  

του  διαδικτύου ,  θα  μεταφέρουν  αυτή  τη  γνώση  στην  προσωπική  και  

επαγγελματική  ζωή  τους  μειώνοντας  το  φαινόμενο  της  παραβίασης  της  

πνευματικής  ιδιοκτησίας101.       

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
100 Λάζος, ό.π. σελ. 231 
101 Λάζος, ό.π. σελ. 231-232. 



 70

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  

 

Αγγέλης Ιωάννης, «Διαδίκτυο (internet) και ποινικό δίκαιο, Έγκλημα στον 

κυβερνοχώρο (Cybercrime-Internet Crime)», Ποινικά Χρονικά Ν (2000), σελ. 675 επ. 

 

Βασιλάκη Ειρήνη, «Καταχρήσεις των Νέων Μέσων Τηλεπικοινωνίας και Θέματα 

Ποινικής Καταστολής- Προετοιμάζοντας το ποινικό δίκαιο του 21ου αιώνα;» σε 

Αντεγκληματική Πολτική ΙΙ, επιμέλεια Νέστωρ Κουράκης, Εκδόσεις Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή 2000,  σελ. 23 επ. 

 

Δαγτόγλου Πρόδρομος Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα Τόμος Α΄, 

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1991. 

 

Δεληγιάννη Έλσα, «Πνευματική Ιδιοκτησία και επικοινωνία στον κυβερνοχώρο: 

Έλεγχος της πρόσβασης, άδειες «creative commons» και το μέλλον του θεσμού στο 

ψηφιακό περιβάλλον» στην ιστοσελίδα 

www.nomevrou.gr/Images/.../Elsa%20Deligianni.doc  

 

Δεσποτίδου Άννα, «Οι Περιουσιακές Εξουσίες του Δημιουργού κατά το άρθρο 3 

παρ. 1 ν. 2121/1993» σε Κοινωνία των Πληροφοριών & Πνευματική Ιδιοκτησία – Η 

ελληνική ρύθμιση, Επιμέλεια Μ.-Θ. Μαρίνος, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – 

Κομοτηνή 2003, σελ. 11 επ. 

 

Ιωαννίδης Δημήτρης, «Πνευματικά δικαιώματα στις ΗΠΑ και εταιρεία Napster», 

Συνήγορος 2001, σελ. 38 επ. 

 

Καλλινίκου Διονυσία, Πνευματική ιδιοκτησία & Συγγενικά δικαιώματα, Εκδόσεις 

Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2005. 

 

Καλλινίκου Διονυσία, «Νέες Τεχνολογίες και Πνευματική Ιδιοκτησία» στην 

ιστοσελίδα  http://apotis4stis5.blogspot.com/2008/06/blog-post.html   



 71

 

Καράκωστας Ιωάννης, Δίκαιο & Internet – Νομικά Ζητήματα του Διαδικτύου, 

Εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2003. 

 

Κιούπης Δημήτριος, «Ποινική ευθύνη των εταιρειών παροχής πρόσβασης στο 

Internet», Ποινικά Χρονικά ΜΗ (1998), σελ. 712 επ. 

 

Κοριατοπούλου – Αγγέλη Πιερρίνα, «Οι περιορισμοί και εξαιρέσεις των 

αποκλειστικών δικαιωμάτων στην νέα Οδηγία (άρθρο 5 Οδηγίας 

2001/29/ΕC/22.05.2001)»  σε Κοινωνία των Πληροφοριών & Πνευματική Ιδιοκτησία 

– Η ελληνική ρύθμιση, Επιμέλεια Μ.-Θ. Μαρίνος, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 

– Κομοτηνή 2003,  σελ. 55 επ. 

 

Κοτσίρης Λάμπρος, «Κοινωνία της Πληροφορίας και Πνευματική Ιδιοκτησία» σε 

Κοινωνία των Πληροφοριών και Πνευματική Ιδιοκτησία – Η νέα κοινοτική ρύθμιση, 

Επιμέλεια Μ.-Θ. Μαρίνος, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,  Αθήνα-Κομοτηνή 2001, 

σελ. 11 επ. 

 

Κουμάντος Γεώργιος, «Η πνευματική ιδιοκτησία και οι απειλές από την τεχνική», 

Ελληνική Δικαιοσύνη 1993, σελ. 1226 επ. 

 

Κουμάντος Γεώργιος, Πνευματική ιδιοκτησία, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 

1995. 

 

Λάζος Γρηγόρης, Πληροφορική & Έγκλημα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2001. 

 

Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος, «Προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας από την 

εκμετάλλευση έργων λόγου σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων», Ελληνική Δικαιοσύνη 

1996, σελ. 1222 επ. 

 

Μούζουλας Γιώργος, «Η χρήση της τεχνολογίας της πληροφόρησης ως μέσο 

τέλεσης αξιοποίνων πράξεων – Μέθοδοι, τάσεις και προοπτικές της ποινικής 

καταστολής», Ποινικά Χρονικά Μ’, σελ. 778 επ. 

 



 72

Νούσκαλης Γεώργιος, Ποινική Προστασία Προγράμματος Η/Υ στο Ν. 2121/1993, 

Εκδόσεις  Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2003.. 

 

Οικονομίδης Δημήτρης, «Οι περιορισμοί των δικαιωμάτων της πνευματικής 

ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3057/2002» σε Κοινωνία των 

Πληροφοριών & Πνευματική ιδιοκτησία – Η Ελληνική Ρύθμιση, Εκδόσεις Αντ. 

Σάκκουλα Αθήνα –Κομοτηνή 2003, σελ. 85 επ. 

 

Παρθένης Αναστάσιος, «Πνευματική ιδιοκτησία και Internet – Συνοπτική 

παρουσίαση νομοθετικών ρυθμίσεων στις ΗΠΑ-Μεγάλη Βρετανία-Ελλάδα και 

προτάσεων για την πρόληψη της σχετικής εγκληματικότητας στο Διαδίκτυο» σε 

Αντεγκληματική Πολιτική ΙΙ, Επιμέλεια Νέστωρ Κουράκης, Εκδόσεις Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2000,  σελ. 439 επ. 

 

Σαραφιανός Δημήτριος, «Συνταγματική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και 

Κοινωνία της Πληροφορίας. Σχέσεις σύγκρουσης ή παραπληρωματικότητας;» Το 

Σύνταγμα 2003, σελ. 649 επ. 

 

Σταυρίδου Σύλβια, «Τα τεχνολογικά μέτρα στην υπηρεσία της διαχείρισης και 

προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας» σε Κοινωνία των Πληροφοριών και 

Πνευματική Ιδιοκτησία- Η Νέα Κοινοτική Ρύθμιση, Επιμέλεια Μ.Θ. Μαρίνος, 

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2001, σελ. 91 επ. 

 

Σταυρίδου Σύλβια, «Αναπαραγωγή για Ιδιωτική Χρήση και Δικαίωμα Εύλογης 

Αμοιβής» σε Κοινωνία των Πληροφοριών & Πνευματική Ιδιοκτησία – Η ελληνική 

ρύθμιση, Επιμέλεια Μ.-Θ. Μαρίνος, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 

2003, σελ 118 επ. 

 

Τάκης Ανδρέας, «Ακατάλληλον δι’ ενηλίκους- Μια πατερναλιστική ερμηνεία του 

νέου άρθρου 5Α παρ 1 του Συντάγματος»  στο Νέες Τεχνολογίες και Συνταγματικά 

Δικαιώματα, εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 75 επ. 

 



 73

Τσιμιτάκης Ματθαίος, «Με διακοπή της σύνδεσης απειλούν οι πάροχοι όσους 

χρήστες διακινούν ταινίες και μουσική» στην ιστοσελίδα 

http://expertgr.com/phpBB/viewtopic.php?t=13947 

 

Χρυσόγονος Κώστας, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2006. 

 

Bessen James and Maskin Eric, «Intellectual Property on the Internet: What ‘s 

wrong with the conventional wisdom?» στην ιστοσελίδα 

http://www.researchoninnovation.org/iippap2.pdf 

 

Cohen, «Some Reflections on Copyright Management Systems and Law Designed to 

Protect them», Berkley Technology Law Journal 1997, σελ.161 επ.   

 

D’ Orso Maureen, «Challenges to Intellectual Property in Cyperspace»,  στην 

ιστοσελίδα http://www.cs.georgetown.edu/~denning/cosc450/papers/dorso.html 

 

 

Lessing Laurence, The future of ideas – The fate of the commons in a connected 

world, First Vintage Books, Edition November 2002 

 

Saez Catherine, «French Parliament Passes Final Internet Anti-Piracy Law; Reaction 

expected» στην ιστοσελίδα http://www.ip-watch.org/weblog/2009/05/13/french-

parliament-seals-restrictive-internet-anti-piracy-law-reaction-expected 

 

Ανώνυμος, στην ιστοσελίδα http://arstechnica.com/tech-policy/news/2009/06/french-

court-savages-3-strikes-law-tosses-it-out.ars  

 

Ανώνυμος, στην ιστοσελίδα  http://inlovewithlife.wordpress.com/2009/10/14/hadopi2/  

 

Ανώνυμος, στην ιστοσελίδα http://inlovewithlife.wordpress.com/2009/10/26/138  

_amendment_is_$dead/ 

 


