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Ειζαγωγή 

Σν δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε λέα ςεθηαθή επνρή θαη ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο αθνχ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο ε εμεχξεζε ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηε δηαξθψο απμαλφκελε ηάζε 

εθδεκνθξαηηθνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ειεχζεξεο θπθινθνξίαο θαη δηάδνζεο ησλ 

πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγεκάησλ θαη ζην ζεβαζκφ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
1
 Η πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία δελ κέλεη ακέηνρε ζηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο˙ βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο ή φπσο έρεη ήδε δηαηππσζεί, ζε κηα ζρέζε ζπκβησηηθή.
2
  

Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο δελ επεξεάδνπλ κφλν ην δίθαην αιιά θαη ηηο βηβιηνζήθεο. Η 

παξαδνζηαθή βηβιηνζήθε κε ηελ έλλνηα ηεο πξφζβαζεο ζε έλα θπζηθφ ρψξν, φπνπ ππάξρεη 

απνζεθεπκέλνο έλαο κεγάινο αξηζκφο θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ, θπξίσο βηβιίσλ θαη 

πεξηνδηθψλ πνπ είλαη ηαμηλνκεκέλα θαη θσδηθνπνηεκέλα αλά ζπγγξαθείο θαη ζεκαηηθνχο 

θαηαιφγνπο αξρίδεη λα ππνρσξεί, ρσξίο φκσο λα κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ζε θάπνηα 

ζηηγκή ζα πάςεη θαη λα ππάξρεη. Δλψ αξρηθά κηα παξαθαηαζήθε δεκνζηεπκέλσλ έξγσλ 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δαλεηζκνχ ή ην θνηλφ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε 

απηέο, ηψξα νη βηβιηνζήθεο ιεηηνπξγνχλ σο κεζίηεο πιεξνθνξηψλ (Information brokers) 

ιεηηνπξγψληαο σο ηκήκα ελφο δηεζλνχο δηθηχνπ βηβιηνζεθψλ, πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

ςεθηνπνηνχλ ηα έξγα θαη παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο επηγξακκηθή (on line) πξφζβαζε ζε κηα 

παγθφζκηα παξαθαηαζήθε έξγσλ.
3
 

Οη βηβιηνζήθεο δηαδξακαηίδνπλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσλία καο, θαζψο είλαη 

ζεκαηνθχιαθεο ηεο θιεξνλνκηάο καο, νξγαλσηέο θαη ζπιιέθηεο ηεο γλψζεο ηνπ παξειζφληνο 

θαη ηνπ παξφληνο, ηελ νπνία πξνεηνηκάδνπλ θαη γηα ην κέιινλ. Καη θαζψο ε πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθνξία απνηειεί αδηακθηζβήηεηα ην φπιν γηα ηελ νηθνλνκηθνθνηλσληθή εμέιημε θαη 

αλάπηπμε είλαη εχθνιν λα δηαπηζηψζεη θάλεη ηε ζεκαζία ηνπο.
4
 

                                                 
1 Κοηζίρης, Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Κνηλσλία ηεο Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο ζε Κνηλσλία ησλ 

Πιεξνθνξηψλ θαη Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, Η λέα Κνηλνηηθή Ρχζκηζε, Αζήλα –Κνκνηελή 200, ζ. 11,14 θαη 

Δεζποηίδοσ, Οη πεξηνπζηαθέο εμνπζίεο ηνπ δεκηνπξγνχ θαηά ην α. 3 § 1 Ν. 2121/1993, ζην Κνηλσλία ησλ 

Πιεξνθνξηψλ θαη Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, Η ειιεληθή ξχζκηζε, Αζήλα- Κνκνηελή 2003, ζ. 12. 
2
 Μαρίνος, Η έλλνηα ηεο αλαπαξαγσγήο ζην ζχγρξνλν δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο – θιαζηθή θαη 

ςεθηαθή αλαπαξαγσγή, ΔιΓηθ 2002, ζ. 1258, Κοσμάνηος, Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία θαη ηερληθέο εμειίμεηο, 

πξνζθνξά ζην Γ. Μηραειίδε-Ννπάξν, Αζήλα 1987, η. β’, ζ. 71επ, Μαρίνος, Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία 2000, αξ. 

32-33, Δεζποηίδοσ, ζ. 11. 
3
 Sheat, Libraries, Copyright and the Global digital environment, The Electronic Library, Vol. 22, No. 6-2004, ζ. 

487. 
4
 Δλδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο ησλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ είλαη θαη ε ζρεηηθή πξσηνβνπιία πνπ αλέιαβε ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή i2010 κε ην ζρέδην δεκηνπξγίαο κηαο εηθνληθήο επξσπατθήο βηβιηνζήθεο, πνπ σο ζηφρν 

ηεο έρεη ηελ πξφζβαζε ζε φιν ηνλ επηζηεκνληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πινχην ηεο Δπξψπεο. Βι. ζρεηηθά έγγξαθα, 

Digital libraries communication "i2010 :Digital Libraries" of 30 September 2005 :  

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/communication/en_comm_digital_librarie

s.pdf, Commission Staff working document "i2010: Digital Libraries" : 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/communication/annex1_en.pdf 

Results of the online consultation on "i2010: Digital Libraries" lasting from September 2005 to January 2006: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/results_online_consultation/en.pdf  

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/cultural/actions_on/consultations/online_cons

ultation/index_en.htm, Respondents to the public consultation on the EC-commissioned "Study on the economic 

and technical evolution of the scientific publication markets in Europe", lasting from 31 March 2006 to 15 June 

2006: http://ec.europa.eu/research/science-

society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=360&lang=1&CFID=2053296&CFTOKEN=8bcb9730cca12b2d

-66ABD3F8-C989-CC59-94B597E22DB323DE 

Summary of the responses to the public consultation on the EC-commissioned "Study on the economic and 

technical evolution of the scientific publication markets in Europe", lasting from 31 March 2006 to 15 June 

2006: http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/synthesis-consultation_en.pdf 

Commission recommendation on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital 

preservation of 24 August 2006: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/communication/en_comm_digital_libraries.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/communication/en_comm_digital_libraries.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/communication/annex1_en.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/results_online_consultation/en.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/cultural/actions_on/consultations/online_consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/cultural/actions_on/consultations/online_consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=360&lang=1&CFID=2053296&CFTOKEN=8bcb9730cca12b2d-66ABD3F8-C989-CC59-94B597E22DB323DE
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=360&lang=1&CFID=2053296&CFTOKEN=8bcb9730cca12b2d-66ABD3F8-C989-CC59-94B597E22DB323DE
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=360&lang=1&CFID=2053296&CFTOKEN=8bcb9730cca12b2d-66ABD3F8-C989-CC59-94B597E22DB323DE
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/synthesis-consultation_en.pdf
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πρλά ην δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαίλεηαη λα αληηκάρεηαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

βηβιηνζεθψλ. Γηα απηφ άιισζηε πνιινί βηβιηνζεθνλφκνη, φηαλ έξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζε 

επαθή κε ηηο έλλνηεο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζεσξνχλ πσο απεηιείηαη ζπζέκεια ην 

νηθνδφκεκα θαη ε έλλνηα ηεο βηβιηνζήθεο ιφγσ αθξηβψο ηνπ δηθαίνπ ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. ηφρνο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη λα εμεηάζνπκε θαηά πφζν απηή ε δήισζε 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ αιήζεηα. Μέρξη πνπ εθηείλεηαη ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, πνηα είλαη ηα 

φξηα ηεο θαη πσο κπνξνχλ λα νξηνζεηεζνχλ νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα 

αγαζηή ζπλεξγαζία πνπ δελ ζα δηαθπβεχεη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο νχηε ηνπ ελφο νχηε 

ηνπ άιινπ θνηλσληθνχ, λνκηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ζεζκνχ.  

Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία νλνκάδνπκε ηφζν ην δηθαίσκα πνπ έρεη ν δεκηνπξγφο ελφο 

πλεπκαηηθνχ έξγνπ πάλσ ζε απηφ αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ, πνπ ξπζκίδνπλ απηφ ην 

δηθαίσκα. Πην απιά, ζχκθσλα κε ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ν δεκηνπξγφο ελφο πλεπκαηηθνχ 

δεκηνπξγήκαηνο απνιακβάλεη νξηζκέλα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ειέγρνπλ ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Η ηζνξξνπία κεηαμχ αθελφο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

δηθαηνχρσλ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ λα αληακείβνληαη 

γηα ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο εηζθνξά θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη αθεηέξνπ ησλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ ρξεζηψλ λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζε πιηθφ πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία παξαδνζηαθά απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηνπ δηθαίνπ ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη γηλφηαλ πξνζπάζεηα λα δηαζθαιηζζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηξφπνπο ήηαλ ε εθαξκνγή κηαο ζεηξάο πεξηνξηζκψλ ζην 

απνθιεηζηηθφ πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηνπ δηθαηνχρνπ ησλ ζπγγεληθψλ 

δηθαησκάησλ.
5
  

Αθφκα θαη ην πξψην λνκνζέηεκα γηα ηελ Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, έλα αγγιηθφ λνκνζέηεκα 

ηνπ 1710 (English statute of Anne), παξφιν πνπ δελ πεξηιάκβαλε εμαηξέζεηο, απαηηνχζε φκσο 

ηελ θαηάζεζε αληηηχπσλ ζε επηά ζεκαληηθέο βηβιηνζήθεο ηεο επνρήο ζαλ πξνυπφζεζε 

απνλνκήο ηεο πξνζηαζίαο. Οπζηαζηηθά απηή ε δηάηαμε απνηεινχζε θαη ηελ πξψηε 

θσδηθνπνίεζε κηα εμηζνξξνπεηηθήο αξρήο, δειαδή ζε αληάιιαγκα ηεο παξνρήο πξνζηαζίαο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο αληίηππα ηνπ έξγνπ έπξεπε λα γίλνπλ πξνζηηά ζην θνηλφ. Δμάιινπ 

ελδεηθηηθφ είλαη πσο απηφλ ηνλ πξψην εμηζνξξνπεηηθφ ξφιν θιήζεθαλ λα ηνλ 

πξαγκαηνπνηήζνπλ νη βηβιηνζήθεο ηεο επνρήο…
6
 

Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο ζαθψο νξίδεη σο πεξηνξηζκνχο ή εμαηξέζεηο, 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηήλ ηελ ηζνξξνπία επηηεινχλ θαη νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ πξνζηαηεπηένπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Πξηλ πξνβνχκε ινηπφλ ζηελ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο 

πεξηνξηζκψλ ηνπ δηθαίνπ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζα αλαθεξζνχκε ζε απηνχ ηνπ είδνπο 

ησλ πεξηνξηζκψλ.  

 

Χρονικοί περιοριζμοί 

χκθσλα κε ην α. 29 λ. 2121/1993, ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, δειαδή ηφζν ην πεξηνπζηαθφ 

φζν θαη ην εζηθφ δηθαίσκα, δηαξθεί φζν ε δσή ηνπ δεκηνπξγνχ θαη 70 ρξφληα κεηά ην ζάλαηφ 

ηνπ (post mortem auctoris),
7,

 
8
 ελψ ππάξρνπλ θαη θάπνηεο άιιεο πην εμεηδηθεπκέλεο δηαηάμεηο.

9
 

                                                                                                                                                         
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/recommendation/en.pdf 
5
 Σν εζηθφ δηθαίσκα ησλ δεκηνπξγψλ θαη ησλ δηθαηνχρσλ ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ δελ πεξηνξίδεηαη. 

6
 Limitations and Exceptions to Copyright and Neighbouring Rights in the Digital Environment: An international 

Library Perspective, ΙFLA http://www.ifla.org/III/clm/p1/ilp.htm. 
7
 Αληίζεηα, ζην πξντζρχζαλ δίθαην ππήξρε δηαθνξεηηθή δηάξθεηα πξνζηαζίαο αλάκεζα ζην πεξηνπζηαθφ θαη ζην 

εζηθφ θαη ελψ ζην κελ πξψην ήηαλ 50 ρξφληα κεηά ην ζάλαην ηνπ δεκηνπξγνχ γηα ην εζηθφ πεξηνξηδφηαλ κφλν 

ζηε δσή ηνπ δεκηνπξγνχ. Έηζη νη θιεξνλφκνη απνθηνχζαλ δηθφ ηνπο εζηθφ δηθαίσκα ρξνληθήο δηάξθεηαο ίζεο κε 

ηε δσή ηνπο, α. 2 λ. 2387/1920, πνπ θαηαξγήζεθε κε ην α. 72 § 1 ηνπ λ. 2121/1993, βι. θαη Καλλινίκοσ, 

Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία & πγγεληθά Γηθαηψκαηα, 2005, ζ. 159, αξ. 136. Ο Μιταηλίδης-Νοσάρος, Η πξνζηαζία 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/recommendation/en.pdf
http://www.ifla.org/III/clm/p1/ilp.htm
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Μεηά απφ ην πέξαο ηεο δηάξθεηαο απηήο ιήγεη ε πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

ην έξγν απνηειεί πηα θνηλφ θηήκα ηεο αλζξσπφηεηαο. Τθίζηαηαη κφλν έλα ηδηφξξπζκν 

δηαξθέο δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, πνπ αθνξά ζηηο εζηθέο εμνπζίεο ηεο αλαγλψξηζεο 

ηεο παηξφηεηαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ζε έξγν, πνπ έρεη πεξηέιζεη ζηελ θνηλή 

πεξηνπζία. χκθσλα κε απηφ, κεηά ηελ πάξνδν ησλ 70 εηψλ θαη ηελ ηππηθή ιήμε πξνζηαζίαο 

ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
10

 ην Γεκφζην, εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Πνιηηηζκνχ,
11

 θαζίζηαηαη αξκφδην γηα ηελ άζθεζε απηψλ ησλ δχν εζηθψλ εμνπζηψλ.
12

 Ο 

ζθνπφο απηήο ηεο ξχζκηζεο είλαη ε απνηξνπή ηεο αιινίσζεο ηνπ εζληθνχ πνιηηηζκνχ, ηδίσο 

φζνλ αθνξά έξγα πςεινχ πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα.
13

 

 

Περιοριζμοί από ηο προζηαηεσηέο ανηικείμενο από ηην πνεσμαηική ιδιοκηηζία  

Πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία νπνηνδήπνηε πξσηφηππν έξγν ιφγνπ, ηέρλεο ή 

επηζηήκεο πνπ έρεη ιάβεη κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή. πλεπψο βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

πξνζηαζία απνηεινχλ ε πξσηνηππία θαη ε κνξθή. Η κνξθή αληηδηαζηέιιεηαη κε ηελ ηδέα, 

θαζψο ε ηδέα ζαλ ηδέα δελ πξνζηαηεχεηαη.  

Ση άιιν φκσο δελ πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία εθηφο απφ ηηο ηδέεο, νη 

νπνίεο είλαη ειεχζεξεο θαη ηα κε πξσηφηππα έξγα; Γελ πξνζηαηεχνληαη νη λφκνη, νη 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο ηα δηνηθεηηθά έγγξαθα, νη εθθξάζεηο ηεο ιατθήο Παξάδνζεο (π.ρ. 

ιατθά πνηήκαηα θαη ηξαγνχδηα, γλσκηθά, παξνηκίεο, δεκνηηθνί ρνξνί, ηα νπνία ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ ρξφλνπ πνπ πέξαζε νη δεκηνπξγνί ηνπο είλαη άγλσζηνη θαη ε ρξνληθή πξνζηαζία 

παξήιζε), νη εηδήζεηο θαη ηα απιά γεγνλφηα, νη δηαδηθαζίεο, νη κέζνδνη ιεηηνπξγίαο, 

καζεκαηηθέο έλλνηεο απηέο θαζαπηέο θαη θπζηθά ηα έξγα, ησλ νπνίσλ ε πξνζηαζία ηεο 

δηάξθεηαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο έρεη ιήμεη. Όια απηά δελ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ 

                                                                                                                                                         
ησλ εζηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ΝνΒ 1978, ζ. 1009επ, θαίλεηαη λα κελ 

ππνζηήξηδε ηελ ίδηα άπνςε. 
8
 Σα εβδνκήληα ρξφληα ππνινγίδνληαη κεηά απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο ζαλάηνπ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Έηζη, έρνπκε κηα ζηξνγγπινπνίεζε θαζψο ε αθεηεξία ηεο δηάξθεηαο ησλ 70 εηψλ μεθηλά απφ ηελ 

1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ην ζάλαην ηνπ δεκηνπξγνχ. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ θαζηεξψλεηαη απφ ην 

α. 8 ηεο Οδεγίαο ηνπ 93/98 ηεο Δ.Δ., Κοσμάνηος,Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, 2002, ζ. 283. 
9
 Γηα ηα αλψλπκα ή ςεπδψλπκα έξγα ε πξνζηαζία ησλ 70 εηψλ αξρίδεη φρη απφ ηνλ ζάλαην θάπνηνπ αιιά απφ 

ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο, πνπ έπεηαη εθείλνπ, θαηά ην νπνίν ην έξγν έγηλε γηα πξψηε θνξά πξνζηηφ ζην 

θνηλφ (α. 31 § 1 λ. 2121/1993). ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ πξηλ απφ ηελ πάξνδν απηήο ηεο πεξηφδνπ εκθαληζηεί 

ν δεκηνπξγφο θαη θάλεη γλσζηή ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ηφηε εθαξκφδεηαη ε γεληθή αξρή ηνπ α. 29 § 1 λ. 2121/1993. 

Γηα ηα έξγα πνπ δεκνζηεχνληαη ζε ηφκνπο ηκήκαηα, ηεχρε, αξηζκνχο ή επεηζφδηα ε αθεηεξία αξρίδεη απφ ηφηε 

πνπ έγηλε ην έξγν πξνζηηφ ζην θνηλφ θαη ε δηάξθεηα πξνζηαζίαο ππνινγίδεηαη γηα θάζε κέξνο ρσξηζηά (α. 31 § 2 

λ. 2121/1993). Σέινο, γηα ηα νπηηθναθνπζηηθά έξγα ε δηάξθεηα πξνζηαζίαο μεθηλά απφ ην ζάλαην ηνπ 

ηειεπηαίνπ επηδψληνο αλάκεζα ζηα πξφζσπα ηνπ θχξηνπ ζθελνζέηε, ηνπ ζελαξηνγξάθνπ, ηνπ ζπγγξαθέα 

δηαιφγσλ θαη ηνπ ζπλζέηε κνπζηθήο, πνπ γξάθεθε εηδηθά γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην νπηηθναθνπζηηθφ έξγν (α. 

31 § 3 λ. 2121/1993). Γηα ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο αθεηεξίαο ηεο δηάξθεηαο πξνζηαζίαο βι. Κοηζίρης, Γίθαην 

Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο, 2005, ζ. 190επ, Καλλινίκοσ, ζ. 161επ, αξ. 137, Μαρίνος, Πλεπκαηηθή ηδηνθηεοία, 

2004, ζ. 211επ, αξ. 466επ θαη Κοσμάνηος, ζ. 285επ. Σέινο, κηα εηδηθή πεξίπησζε πξψηεο δεκνζίεπζεο ή 

παξνπζίαζεο ζην θνηλφ ξπζκίδεη θαη ην α. 51Α λ. 2121/1993 γηα αδεκνζίεπηα έξγα, ε πξνζηαζία ησλ νπνίσλ 

έρεη ιήμεη. Η δηάξθεηα ηεο πξνζηαζίαο απηήο είλαη 25 έηε απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο, πνπ έπεηαη ηελ 

πξψηε λφκηκε δεκνζίεπζε ή παξνπζίαζε ζην θνηλφ. Κοηζίρη, ζ. 190.  
10

 Σν Γεκφζην δελ κπνξεί φκσο λα δξαζηεξηνπνηεζεί πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αθφκε θαη 

αλ αδξαλνχλ νη θιεξνλφκνη, Μαρίνος, ζ. 210, αξ. 465. Αληίζεηα ζηε Γαιιία, ε Πνιηηεία κπνξεί λα επέκβεη, αλ 

αδξαλνχλ νη θιεξνλφκνη, θαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο, L.121-3 CPI. 
11

 Δίρε δηαηππσζεί ε ζθέςε επίζεο λα αλαηεζεί ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα ζε ζσκαηεία ή ζε επαγγεικαηηθνχο 

θνξείο (Πξαθηηθφ Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ Βνπιήο, 11 Ινπλίνπ 1992, ζ. 37) αιιά ηφηε ζα 

ππήξρε δπζθνιία ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη γηα απηφ ε επηινγή ηνπ Τπνπξγνχ 

Πνιηηηζκνχ ζεσξήζεθε ε θαιχηεξε ιχζε, ΔηζΔθζ Ν. 2121/1993, ζ. 4-5, βι. ζρεη. Καλλινίκοσ, ζ. 160, αξ. 136. 
12

 Αλάινγεο ξπζκίζεηο πξνβιέπνπλ θαη ε γαιιηθή (L.121-3 CPI) θαη ε ηηαιηθή λνκνζεζία (α. 23 § 2 θαη 24), βι. 

ζρ. Lucas-Lucas, International Copyright Law, FRA- 104 θαη Fabiani, International Copyright Law, IT-59. 
13

 Κοηζίρη, ζ. 189. 
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πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία απηνηειψο, παξά κφλν αλ ππνζηνχλ κηα επεμεξγαζία (παξάγσγα 

έξγα), αλ ππάξρεη δειαδή κηα δηαζθεπή θάπνησλ παξαδνζηαθψλ ηξαγνπδηψλ απηή ε δηαζθεπή 

κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή αλ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ 

ζπιινγψλ (π.ρ. ζπιινγή λνκνζεηεκάησλ).  

Αληηθείκελν πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο απνηεινχλ θαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο ιφγσ ηεο 

επηινγήο ή ηεο δηεπζέηεζεο απνηεινχλ έξγα, ελψ ν θαηαζθεπαζηήο βάζεο δεδνκέλσλ 

απνιακβάλεη θαη έλα sui generis δηθαίσκα (α. 45 Α λ. 2121/1993).
14

 

 

Ορθανά έργα 

Έλαο νηνλεί πεξηνξηζκφο ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο ή ηνπιάρηζηνλ ρξήζε ηνπ έξγνπ 

ρσξίο άδεηα ησλ δηθαηνχρσλ πθίζηαηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ορθανών έργων, δειαδή ησλ 

έξγσλ πνπ ν δεκηνπξγφο ή ν δηθαηνχρνο ηνπο δελ κπνξεί είηε λα ηαπηνπνηεζεί είηε λα 

εληνπηζζεί απφ θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα θάλεη ρξήζε ηνπ έξγνπ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα 

ρξεηάδεηαη ηελ έγθξηζε ηνπ δεκηνπξγνχ ή ηνπ δηθαηνχρνπ.  

To δήηεκα ησλ νξθαλψλ έξγσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηηο βηβιηνζήθεο ηδηαίηεξα θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο αιιά θαη ηεο επηγξακκηθήο δηάζεζεο ησλ έξγσλ, θαζψο ην 

θαζεζηψο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη αβέβαην θαη δελ είλαη μεθάζαξν απφ πνηφλ ζα 

πξέπεη λα δεηεζεί ε άδεηα. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιηθνχ πνπ βξίζθεηαη ζηηο βηβιηνζήθεο 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία απηή θαη γηα απηφ ην ιφγν ζεσξήζεθε επηηαθηηθή ε εμεχξεζε κηα 

ιχζεο αλαθνξηθά κε ην δήηεκα απηφ. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα δνζεί ιχζε ζην 

πξφβιεκα θαη ήδε κεξηθέο ρψξεο έρνπλ αληηκεησπίζεη ην δήηεκα κε θάπνην κνληέιν. 

H Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηηο Δπξσπατθέο Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο
15

 (ζην εμήο 

Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ) πξφηεηλε θάπνηεο βαζηθέο θνηλέο αξρέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο, νη νπνίεο: 

1. θαιχπηνπλ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ νξθαλψλ έξγσλ, 

2. πεξηιακβάλνπλ ηελ έλλνηα ηεο επηκεινχο έξεπλαο πξηλ απφ ηε ρξήζε ησλ έξγσλ απηψλ, 

3. πεξηιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο απφζπξζεο/ηεο ππαλαρψξεζεο, αλ εκθαληζζεί ν 

δηθαηνχρνο, 

4. πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα θαη ηεο εκπνξηθήο ρξήζεο ησλ έξγσλ απηψλ, 

5. πξνβιέπνπλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο απνδεκίσζεο, αλ ν δηθαηνχρνο εκθαληζζεί, 

6. πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ελφο εηδηθνχ θαζεζηψηνο κεηαρείξηζεο ζε πνιηηηζηηθά, 

θνηλσθειή ηδξχκαηα, φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ ζθνπνχο δηαλνκήο θαη  

7. αλαγλσξίδνπλ πσο ε εθθαζάξηζε ησλ δηθαησκάησλ εηδηθά γηα κεγάιεο ζπιινγέο, δελ ζα 

κπνξεί λα είλαη πάληα δπλαηή ζε επίπεδν θάζε κεκνλσκέλνπ έξγνπ.  

Σν κνληέιν επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο ζα πξέπεη είλαη ζπκβαηφ θαη εθαξκφζηκν θαη κε ιχζεηο 

άιισλ θξαηψλ κειψλ γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηηο δηαζπλνξηαθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επξσπατθήο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο. εκαληηθφ φκσο είλαη ην δήηεκα ηεο 

δηαζθάιηζεο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο φρη κφλν ζε θνηλνηηθφ αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν.
16

 

                                                 
14

 Σν δηθαίσκα απηφ δίλεη ζηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηε δπλαηφηεηα λα απαγνξεχζεη ηελ 

εμαγσγή ή ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ή νπζηψδνπο κέξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, 

εθφζνλ ε απφθηεζε, ν έιεγρνο ή ε παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ θαηαδεηθλχεη νπζηψδε 

πνηνηηθή ή πνζνηηθή επέλδπζε.  
15

 High Level Expert Group – Copyright Subgroup – i2010: Digital Libraries πνπ ζπγθξνηήζεθε ην Μάξηην ηνπ 

2006 γηα ζπκβνπιέςεη ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ επηηπρεκέλε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχνληαη 

ζρεηηθά κε ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαηά ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηελ επηγξακκηθή δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ πιηθνχ ηεο Δπξψπεο, βι. θαη Press Release Reference: IP/06/380  Date: 27/03/2006. 
16

 Jukka Liedes, A look at digital libraries, Open Access and Access to scientific information, German EU 

Presidency Conference, Muenchen June 14-15 June 2007, ζ. 6-7 θαη Report on Digital Preservation, Orphan 

Works and Out of Print Works. Selected Implementation Issues (adopted by the High Level Expert Group at its 

third Meeting on 18-04-2007) (ζην εμήο Report), ζ. 6.  
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Κάπνηεο απφ ηηο ιχζεηο πνπ πξνηάζεθαλ πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, πνπ ζα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα νξθαλά έξγα, ηε βειηίσζε 

κεηαδνκέλσλ, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ζην ςεθηαθφ 

πεξηερφκελν θαη ηε βειηίσζε θαη ελδπλάκσζε ζπκβαηηθψλ πξαθηηθψλ, εηδηθά γηα 

νπηηθναθνπζηηθά έξγα.
17

  

Μηα πξνζέγγηζε κε θαλφλεο «επίνπ δηθαίνπ»
18

 (soft law) κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ζπκβαηηθέο 

δηεπζεηήζεηο ζπλδπαζκέλεο κε έλα κεραληζκφ ππνζηήξημεο γηα εθνχζηα δηαπξαγκαηεπζείζεο 

ζπκβάζεηο. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα κπνξνχζε λα πξνηείλεη ζηα Κξάηε Μέιε λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο ζπκβαηηθέο δηεπζεηήζεηο κε έλαλ θαηάιιειν ηξφπν, ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη ην ξφιν ησλ πνιηηηζηηθψλ ηδξπκάησλ. Απηφο ν κεραληζκφο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί 

ή λα ζπκπιεξσζεί κε κηα επξεία εθαξκνγή ησλ ζπκβάζεσλ ρνξήγεζεο ζπιινγηθψλ αδεηψλ, 

ή κε έλα λνκηθφ ηεθκήξην ή θαη κε άιια κέηξα πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζην ίδην απνηέιεζκα.
19

 

Έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα απνζαθεληζζεί ζρεηηθά είλαη ε έλλνηα ηεο επιμελούς έρεσνας, 

πνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ρψξα πξηλ γίλεη ρξήζε ησλ νξθαλψλ έξγσλ. Η Δπηηξνπή θαηέιεμε 

ζηε δηακφξθσζε θάπνησλ θξηηεξίσλ κεηά απφ κηα ζπγθξηηηθή έξεπλα ζηε λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε κεξηθψλ ρσξψλ.
20

 

1. Καηαξρήλ θάζε έξγν κπνξεί λα είλαη νξθαλφ.  

2. Ο επίδνμνο ρξήζηεο ηνπ νξθαλνχ έξγνπ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα εηο βάζνο 

θαιφπηζηε θαη επηκειή έξεπλα γηα λα αλαθαιχςεη ην δηθαηνχρν, πξηλ ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ.  

3. Η επηκειήο έξεπλα ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηδηαίηεξα πςειή θξνληίδα. 

4. Καζέλαο πνπ ζέιεη λα εθκεηαιιεπζεί έλα νξθαλφ έξγν ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηδείμεη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ. 

                                                 
17 Σφζν ε Οδεγία γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο φζν θαη ε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 24 Απγνχζηνπ 

2006 γηα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηελ επηγξακκηθή πξνζβαζηκφηεηα πνιηηηζηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ ςεθηαθή 

ζπληήξεζή ηνπ (Commission Recommendation of 24 August 2006 on the digitisation and online accessibility of 

cultural material and digital preservation) ηνλίδνπλ ηηο ζπκβαηηθέο ιχζεηο, πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο αλάκεζα ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 
18

 Σν «ήπην δίθαην» (soft law) ή «νη θαλφλεο δενληνινγίαο» πνπ ζεζπίδνληαη ζε πξάμεηο ζηηο νπνίεο δελ έρεη 

ρνξεγεζεί δεζκεπηηθή λνκηθή ηζρχο, αιιά νη νπνίεο παξφια απηά έρνπλ νξηζκέλεο - έκκεζεο – έλλνκεο 

ζπλέπεηεο θαη απνβιέπνπλ ζε πξαθηηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία θαη κπνξνχλ λα παξαγάγνπλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαη ζην παξειζφλ γηα λα θαιχςνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ παξαηεξείηαη έιιεηςε ηεο ηππηθήο δπλαηφηεηαο ζέζπηζεο 

λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ή/θαη σο κέζα εθηέιεζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

δεκφζηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, Linda Senden, Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: 

Where do they meet?, EJCL (Electronic Journal of Comparative Law), Σφκνο 9, 1/01/2005 θαη Anne Peters and 

Isabella Pagotto, Soft Law as a New Mode of Governance: A Legal Perspective, Basel, 2006.COM(2001)260 

ηειηθφ, ζζ. 10 θαη 22-24. 
19

 Report on Digital Preservation, Orphan Works and Out of Print Works. Selected Implementation Issues 

(adopted by the High Level Expert Group at its third Meeting on 18-04-2007), ζ. 5. 
20

 Έηζη ε θαλαδηθή ξχζκηζε πξνβιέπεη πσο ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κηα ινγηθή 

πξνζπάζεηα λα εληνπίζεη ην δηθαηνχρν ηνπ δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ. Η πξνζπάζεηα απηή εμεηδηθεχεηαη κε 

δηελέξγεηα επαθψλ κε νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο, εθδνηηθνχο νίθνπο, βηβιηνζήθεο, παλεπηζηήκηα, 

κνπζεία, ζην δηαδίθηπν, θαη ζηελ πεξίπησζε δεκηνπξγψλ, πνπ έρνπλ πεζάλεη, ησλ θιεξνλφκσλ ηνπο. Καζψο ζε 

θάζε πεξίπησζε εκπιέθεηαη θαη ην πκβνχιην Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο, ειέγρεηαη θαη ε πνηφηεηα ηεο εθάζηνηε 

έξεπλαο. ηηο ΗΠΑ ηα θξηηήξηα πεξηιακβάλνπλ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο: 1. Σελ έθηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

ηαπηνπνίεζεο πνπ βξίζθνληαη ζην αληίηππν ηνπ έξγνπ, φπσο ην φλνκα ηνπ δεκηνπξγνχ, ή ν ηίηινο, 2. Δάλ ην 

έξγν έρεη γίλεη πξνζηηφ ζην θνηλφ, 3. Η παιαηφηεηα ηνπ έξγνπ θαη νη εκεξνκελίεο πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη έγηλε 

πξνζηηφ ζην θνηλφ, 4. Καηά πφζν πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έξγν κπνξνχλ λα αλεπξεζνχλ ζε δηαζέζηκα ζην 

θνηλφ αξρεία, φπσο ζην Copyright Office ή ζε άιια δεκφζηα αξρεία, 5. Καηά πφζν ν δεκηνπξγφο ή ν δηθαηνχρνο 

βξίζθεηαη ελ δσή θαη θαηά πφζν ππάξρεη αξρείν απφ θάπνηα κεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

θαη είλαη δηαζέζηκν ζην ρξήζηε, 6. Η θχζε θαη ε έθηαζε ηεο ρξήζεο, φπσο εάλ ε ρξήζε είλαη ή φρη εκπνξηθή. 

ηελ Αγγιία ππάξρεη ε ζθέςε πηνζέηεζεο κηαο πξνζέγγηζεο αληίζηνηρεο κε ηελ θαλαδηθή, ε νπνία φκσο ζα 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην κέζν, φπσο αλ πξφθεηηαη γηα κνπζηθφ, γξαπηφ ή νπηηθναθνπζηηθφ έξγν. Γίλνληαη 

ζθέςεηο επίζεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο κε ππνρξεσηηθνχ αξρείνπ. Report, ζ. 6-7. 
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5. Η έλλνηα ηεο επηκεινχο έξεπλαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε δηάθνξα ζηνηρεία, φπσο ην 

είδνο ηνπ νξθαλνχ έξγνπ, ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ επηδηψθεηαη θαη ηνπ ρξήζηε.  

Η ζπνπδαηφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηεβιήζεζαλ δελ ζα αμηνινγεζνχλ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν ζε θάζε πεξίπησζε, ελψ θάζε πξνζπάζεηα λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ζα πξέπεη λα κελ 

πεξηιακβάλεη ειάρηζηα ζηάδηα ή ηερληθέο έξεπλαο. Κάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά 

κε ηελ έλλνηα ηεο επηκεινχο έξεπλαο κπνξνχλ δηαηππσζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε δηθαηνχρνπο, 

νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ρξήζηεο αιιά δελ ζα πξέπεη λα ξπζκηζζεί απηή 

λνκνζεηηθά, ψζηε λα ππάξρεη ε απαηηνχκελε επειημία.
21

 

 

 Περιοριζμοί σπέρ ηων βιβλιοθηκών 

Κάπνηνη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα ζηα α. 18 

επ. ηνπ λ. 2121/1993, απνηεινχλ κηα αλαγλψξηζε ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ησλ βηβιηνζεθψλ 

ζηε δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ απνζεκάησλ θαη ζην λα ηα θαζηζηνχλ πξνζηηά ζηνπο 

πνιίηεο.  

 χκθσλα κε ην α. 22 ηνπ λ. 2121/1993: «Αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία: 

Επιηρέπεηαι, τωρίς ηην άδεια ηοσ δημιοσργού και τωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή ενός 

πρόζθεηοσ ανηιηύποσ από μη κερδοζκοπικές βιβλιοθήκες ή αρτεία, ποσ έτοσν ανηίησπο ηοσ 

έργοσ ζηην μόνιμη ζσλλογή ηοσς, προκειμένοσ να διαηηρήζοσν ηο ανηίησπο ασηό ή να ηο 

μεηαβιβάζοσν ζε άλλη, μη κερδοζκοπική, βιβλιοθήκη ή αρτείο. Η αναπαραγωγή 

επιηρέπεηαι μόνο αν είναι αδύναηη η προμήθεια ενός ηέηοιοσ ανηιηύποσ από ηην αγορά ζε 

ζύνηομο τρόνο και με εύλογοσς όροσς».  

Οη ζπιινγέο ησλ βηβιηνζεθψλ πεξηιακβάλνπλ κηα επξεία γθάκα έξγσλ ζπρλά ζπάλησλ θαη 

αδεκνζίεπησλ, πνπ απνηεινχλ έλαλ αλεθηίκεην ζεζαπξφ πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ πνιηηηζηηθή, 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο Διιάδνο ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Η δηαηήξεζε απηψλ 

ησλ έξγσλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο απνζηνιήο ηεο βηβιηνζήθεο θαη απνηειεί κηα 

ηδηαίηεξε πξφθιεζε γηα απηήλ. Καζψο παιηά θαη εχζξαπζηα αληίγξαθα θαηαζηξέθνληαη, 

αληίηππα πξνο αληηθαηάζηαζε είλαη ζπρλά δχζθνιν ή απίζαλν λα βξεζνχλ ζην εκπφξην. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο επηβάιιεηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ αληηηχπνπ θαη ζην κέιινλ ε 

δεκηνπξγία ελφο αληηηχπνπ απφ ην ήδε ππάξρνλ.  

Πνιιέο θνξέο ε πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ελφο ηέηνηνπ αληηηχπνπ, πνπ έρεη εθδνζεί 40 ή 50 

ρξφληα πξηλ είλαη ζρεδφλ θξνχδα, θαζψο θαη ε αλεχξεζε ησλ δηθαηνχρσλ ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο γηα ηε ιήςε άδεηαο, δεδνκέλσλ θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ πνπ έρνπλ 

νη βηβιηνζήθεο. Η εμαίξεζε απηή απνηειεί κηα δηαζθάιηζε πσο κηα κε θεξδνζθνπηθή 

βηβιηνζήθε (ή έλα αξρείν) έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε κηα ηέηνηα ζπγθεθξηκέλε 

αλαπαξαγσγή (κφλν γηα ην ζθνπφ πνπ νξίδεηαη ζην λφκν) ελφο ζπάληνπ, αδεκνζίεπηνπ, 

εχζξαπζηνπ ή απαξραησκέλνπ έξγνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο έρεη θαηαβιεζεί κηα ινγηθή 

πξνζπάζεηα λα αλεπξεζεί αληίηππν ζηελ αγνξά ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε εχινγνπο 

φξνπο, ζπλήζσο νηθνλνκηθήο θχζεσο. Υξήζε ηνπ πεξηνξηζκνχ απηνχ κπνξεί λα γίλεη κφλν 

                                                 
21

 Βι. επίζεο θαη κηα θνηλή δήισζε ησλ δηεζλψλ νξγαλψζεσλ πξνζηαζίαο ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ησλ βηβιίσλ 

(International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) θαη ησλ εθδνηψλ πεξηνδηθψλ 

(International Publishers’ Association - IPA) ζηηο 28-6-2007, κε ηελ νπνία θαζηέξσζαλ κεξηθέο αξρέο, πνπ 

ζθνπφ έρνπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε ρξήζε ησλ νξθαλψλ έξγσλ: 

1. Θα πξέπεη λα δηεμαρζεί κηα επηκειήο/πξνζεθηηθή έξεπλα ζην πιαίζην ηνπ δπλαηνχ γηα λα βξεζεί ν 

δηθαηνχρνο. 

2. Ο ρξήζηεο ηνπ νξθαλνχ έξγνπ ζα πξέπεη λα απνδίδεη ην έξγν ζην δηθαηνχρν 

3. Αλ ν δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ επαλεκθαληζζεί, ζα πξέπεη λα απνδεκησζεί εχινγα. 

4. Αλ πθίζηαληαη πξνζσξηλά κέηξα θαηά ηε ρξήζε ελφο πξνεγνπκέλσο νξθαλνχ έξγνπ, απηή ζα πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηηο δεκηνπξγηθέο πξνζπάζεηεο θαη ηελ επέλδπζε πνπ έγηλε θαιφπηζηα απφ ην ρξήζηε ηνπ 

έξγνπ. 

5. Η ρξήζε ελφο νξθαλνχ έξγνπ είλαη κε απνθιεηζηηθή. 
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απφ κε θεξδνζθνπηθή βηβιηνζήθε ή αξρείν γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ αληηηχπνπ ζηε ζπιινγή 

ηνπο ή γηα ηε κεηαβίβαζή ηνπ ζε άιιε κε θεξδνζθνπηθή βηβιηνζήθε ή αξρείν.
22

 

Οπζηαζηηθά φινη απηνί νη φξνη εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απνηεινχλ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο 

θαη ερέγγπα γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ελψ παξαηεξνχκε φηη θαη ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο αλαπαξαγσγήο δελ είλαη γεληθφο αιιά πνιχ ζπγθεθξηκέλνο.
23

 

Δμάιινπ φπσο θαη ζην Πξννίκην ηεο Οδεγίαο 2001/29 (παξάγξαθν 40), πνπ εηζάγεη ηνλ ελ 

ιφγσ πεξηνξηζκφ, νξίδεηαη ξεηψο πσο, απηφο ν πεξηνξηζκφο δελ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο 

πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ γίλεηαη ζην πιαίζην δηαλνκήο πξνζηαηεπφκελσλ έξγσλ ή άιινπ 

ζπλαθνχο πιηθνχ ζε επηγξακκηθά (online). Σέηνηεο επηπξφζζεηεο πξάμεηο απαηηνχλ ηε 

ζπλαίλεζε ησλ δηθαηνχρσλ. 

O Έιιελαο λνκνζέηεο ζε ζρέζε κε ηελ επξσπατθή Οδεγία εμεηδίθεπζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

αληηηχπσλ πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ (έλα) θαη δελ ζπκπεξηέιαβε ζηνπο δηθαηνχρνπο ηα 

κνπζεία θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Βέβαηα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί πσο ε δεκηνπξγία 

ελφο κφλν ηέηνηνπ αληηηχπνπ γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο κπνξεί λα κελ αξθεηή γηα ηερληθνχο 

ιφγνπο, π.ρ. γηα ιφγνπο απνδεκίαο. H Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ πξνηείλεη πσο νη 

δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμνπζηνδνηνχλ ηα ζρεηηθά ηδξχκαηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ παξαπάλσ απφ έλα αληίηππν, αλ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

έξγνπ.
24

 

Η δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ δελ θάλεη ιφγν γηα ην θαηά πφζν κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα 

αληίηππν ζε άιιε κνξθή (format shifting)
25

 αιιά αλ δερηνχκε κηα επξεία έλλνηα ηεο 

αλαπαξαγσγήο, ηφηε ε απάληεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζεηηθή. 

Απφ ηα πξνιερζέληα κπνξεί λα ζπλαρζεί πσο ε επηγξακκηθή δηάζεζε πξνζηαηεπφκελνπ απφ 

ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία πιηθνχ απφ ηηο βηβιηνζήθεο θαη a fortiori απφ ηδησηηθέο κεραλέο 

αλαδήηεζεο δελ θαιχπηεηαη απφ απηήλ ηελ εμαίξεζε θαη απαηηεί ηελ άδεηα ησλ δηθαηνχρσλ. 

Με αθνξκή ηε ζθέςε απηή ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί ην εξψηεκα θαηά πφζν ζα έπξεπε λα 

δεκηνπξγεζεί κηα εμαίξεζε πνπ ζα επηηξέςεη ηηο βηβιηνζήθεο θαη νληφηεηεο, φπσο ε Google 

λα ζθαλάξνπλ βηβιία γηα ζθνπνχο θαηαινγξάθεζεο, ψζηε λα κπνξεί ην πεξηερφκελφ ηνπο λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν αλαδήηεζεο ζηηο κεραλέο ηνπο.
26

 Οη εθδφηεο ηζρπξίδνληαη φηη ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πξψηα ε έγθξηζή ηνπο, πξηλ έλα βηβιίν ζθαλαξηζζεί, ελψ ε Google 

πηνζέηεη κηα πξνζέγγηζε opt-out, δει. έλα βηβιίν ζα εμαηξείηαη απφ ην πξφγξακκα, εάλ ξεηψο 

ελαληηψλεηαη ν εθδφηεο.
27

 

                                                 
22

 ηελ πξάμε ε δεκηνπξγία ηέηνησλ αληηηχπσλ κε κηα πνηφηεηα θαηάιιειε γηα ζθνπνχο δηαηήξεζεο είλαη κηα 

αθξηβή ππφζεζε θαη γηα απηφ ν αξηζκφο ησλ δεκηνπξγεζέλησλ αληηηχπσλ γηα απηφ ην ζθνπφ είλαη ζρεηηθά 

κηθξφο. άιισζηε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πξάμε κηα ηέηνηα πξάμε αλαπαξαγσγήο γηα 

ιφγνπο ζπληήξεζεο ιακβάλεη ρψξα γηα έξγα πνπ απνηεινχλ ήδε θνηλφ θηήκα ηεο αλζξσπφηεηαο, νπφηε θαη δελ 

εθαξκφδεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο πεξηνξηζκφο. 
23

 Canadian Library Association, Copyright exceptions for Libraries/Rationale, Current Use and the Impact of 

Digital Technology, April 16, 2003, http://www.cla.ca/issues/copyright_exceptions_for_libraries.pdf , ζ. 2.  
24

 Liedes, ζ. 7. 
25

 Βι. γηα ην ζρεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ DG Internal Market and Services working paper, First Evaluation of 

Directive 2001/29/EC on the harmonization of certain, ζ. 27. 
26

 Η Google απνθάζηζε λα ςεθηνπνηήζεη ηηο ζπιινγέο απφ πέληε ζεκαληηθέο βηβιηνζήθεο (Harvard, Stanford, 

Michigan, Oxford ηελ Γεκφζηα Βηβιηνζήθε ηεο Ν. Τφξθεο) (Google Print Project). Γηα ηα έξγα πνπ δελ 

πξνζηαηεχνληαη πηα απφ ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζα είλαη νιφθιεξν ην θείκελφ ηνπο πξνζβάζηκν online, ελψ 

γηα απηά πνπ απνηεινχλ αθφκε αληηθείκελν ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζην 

εμψθπιιν θαη ζε θάπνηα κηθξά ηκήκαηα, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηνλ φξν αλαδήηεζεο. Τπνινγίδεηαη φηη ε βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα δίλεη ηελ πξφζβαζε ζηνπο ρξήζηεο ζε εθαηνκκχξηα βηβιίσλ. Βι. θαη 

http://books.google.com θαη http://www.bodley.ox.ac.uk/librarian/CNIGoogle/CNIGoogle.htm . ηηο ΗΠΑ ην 

πξφγξακκα δηθαηνινγείηαη κε ηε fair use εμαίξεζε, θαζψο ππνζηεξίδεηαη φηη ην ζθαλάξηζκα γηα ην ζθνπφ ηεο 

θαηαινγξάθεζεο ησλ βηβιίσλ δελ ππφθεηηαη ζην δηθαίσκα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  
27

 DG Internal Market and Services working paper, First Evaluation of Directive 2001/29/EC on the 

harmonization of certain, ζ. 27. 

http://www.cla.ca/issues/copyright_exceptions_for_libraries.pdf
http://books.google.com/
http://www.bodley.ox.ac.uk/librarian/CNIGoogle/CNIGoogle.htm
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αλ απάληεζε ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο ςεθηνπνίεζεο ηεο Google ε Δπηηξνπή μεθίλεζε ην 

πξφγξακκα ηεο «ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο». Η βαζηθή ηδέα είλαη λα θαηαζηήζνπλ ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο πεξηζζφηεξν πξνζβάζηκε ςεθηνπνηψληαο ηα βηβιία θαη 

ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ πνπ βξίζθεηαη ζηηο ζπιινγέο ησλ βηβιηνζεθψλ αλά ηελ Δπξψπε. 

Γηα επίιπζε ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ έρεη ζπγθξνηεζεί ε Δπηηξνπή Δηδηθψλ ζε πςειφ επίπεδν 

γηα ηηο επξσπατθέο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο. ηελ ηειεπηαία αλαθνξά πνπ εμέδσζε ε 

ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή έζημε πνιιά δεηήκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη αλαθνξηθά κε ην 

δήηεκα ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ησλ εθδνηψλ ππέδεημε σο πξνηηκψκελε ιχζε κηα εθνχζηα 

ζπλεξγαζία κε έλα ζρήκα παξαρψξεζεο αδεηψλ. Απηή είλαη άιισζηε θαη ε πξνζέγγηζε πνπ 

θαίλεηαη λ αθνινπζεί θαη ε ίδηα ε Οδεγία 2001/29, θαζψο θαη ζηελ παξάγξαθν 40 ηνπ 

Πξννηκίνπ, αλαθέξεηαη πσο πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε ρνξήγεζε εηδηθψλ ζπκβάζεσλ ή 

αδεηψλ, πνπ επλννχλ ηζνκεξψο ηνπο ελ ιφγσ θνξείο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, φζνλ 

αθνξά ζηε δηαλνκή αιιά θαη ζηελ παξάγξαθν 45 αλαθέξεηαη πσο νη πεξηνξηζκνί δελ ζα 

πξέπεη λα εκπνδίδνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ πνπ ζα ηείλνπλ ζηελ εμαζθάιηζε 

κηαο δίθαηεο απνδεκίσζεο.
28

 

 

 Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

ξπζκίδεηαη ζην α. 23 ηνπ λ. 2121/1993, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε 

αλαπαξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ρσξίο άδεηα θαη ρσξίο ακνηβή κε ζθνπφ ηε 

δηαηήξεζή ηνπο ζην Δζληθφ Κηλεκαηνγξαθηθφ Αξρείν, αλ ν δηθαηνχρνο αξλείηαη 

θαηαρξεζηηθά λα επηηξέςεη ηελ αλαπαξαγσγή θαη πξφθεηηαη γηα έξγν ηδηαίηεξεο 

θαιιηηερληθήο αμίαο. Ο λφκνο απαηηεί σο πξφζζεην ερέγγπν λα απνθαζίζεη ζρεηηθά ν 

Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ, αθνχ πξψηα δηαηππψζεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ην Γλσκνδνηηθφ 

πκβνχιην Κηλεκαηνγξαθίαο, πξνθαλψο γηα λα δηαζθαιηζζεί ε απνηξνπή θαηαρξεζηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ πεξηνξηζκνχ απηνχ.  

 

 Ο Έιιελαο λνκνζέηεο δελ πηνζέηεζε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο Οδεγίαο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε 

έξγσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε φξνπο αγνξάο ή αδείαο θαη ηα νπνία πεξηέρνληαη ζηηο 

ζπιινγέο ηνπο κε παξνπζίαζε ή δηάζεζε κε ζθνπφ ηελ έξεπλα ή ηελ ηδησηηθή κειέηε ζε 

κέιε ηνπ θνηλνχ κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ηεξκαηηθψλ ζηνπο ρψξνπο ησλ βηβιηνζεθψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ή κνπζείσλ ή αξρείσλ ( α. 5 παξ. 3 εδ. ηδ’ Οδεγίαο 2001/29). 

ηελ πεξίπησζε πνπ είρε πηνζεηεζεί ν πεξηνξηζκφο απηφο απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ζα 

κπνξνχζε λα δνζεί κηα έζησ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα λα θάλεη ε βηβιηνζήθε δηαζέζηκα 

ζηνπο ρξήζηεο ηεο ηα έξγα πνπ έρεη ζηηο ζπιινγέο ηεο γηα ηνπο ξεηά ζην λφκν 

αλαθεξφκελνπο ζθνπνχο. Βέβαηα αθφκα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα ήηαλ αβέβαην 

θαηά πφζν κηα βηβιηνζήθε ζα κπνξνχζε λα επσθειεζεί απφ ηνλ πεξηνξηζκφ απηφ, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ππεξεζηψλ παξάδνζεο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, ηνπιάρηζηνλ φηαλ 

επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε επηγξακκηθή κεηάδνζε ή δηαλνκή ησλ αληηγξαθέλησλ έξγσλ.
29

 

 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα εηπσζεί πσο νη πεξηνξηζκνί ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο δελ 

αθνξνχλ κφλν ζην δηθαίσκα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο αιιά θαη ζηα ζπγγεληθά 

δηθαηψκαηα, ζχκθσλα κε ην α. 52 παξ. 1 εδ. β’ ηνπ λ. 2121/1993. πλεπψο ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ν λφκνο νξίδεη δελ απαηηείηαη ε άδεηα ησλ δεκηνπξγψλ αιιά νχηε θαη ε άδεηα ησλ 

δηθαηνχρσλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ, φπσο ησλ εθδνηψλ, αλ πξφθεηηαη γηα έξγα ιφγνπ ή ησλ 

εξκελεπηψλ εθηειεζηψλ/ θαιιηηερλψλ θαη ησλ παξαγσγψλ, αλ πξφθεηηαη γηα θσλνγξαθήκαηα 

ή νπηηθναθνπζηηθά έξγα. 

                                                 
28

 Ο.π., ζ. 28.  
29

 Ο.π., ζ. 28. 
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Δπηπξφζζεηα ν ίδηνο ν λφκνο απαηηεί ζηελ νπζία κηα ζηελή εξκελεία ησλ πεξηνξηζκψλ γηα λα 

κελ ππάξμεη κηα γεληθφηεξε θαηαζηξαηήγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαη 

απηφ δηαθαίλεηαη κε ηε ξήηξα γεληθήο εθαξκνγήο επί ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ α. 28 Γ λ. 

2121/1993. χκθσλα κε απηήλ νη πεξηνξηζκνί ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κφλν ζε νξηζκέλεο 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο, δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδνπλ ηελ θαλνληθή εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ θαη 

δελ ζα πξέπεη λα ζίγνπλ αδηθαηνιφγεηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ δηθαηνχρνπ (ηεζη ησλ ηξηψλ 

ζηαδίσλ).
30

 

 

Τετνολογικά μέηρα προζηαζίας 

 

Απηνί νη πεξηνξηζκνί φκσο – θαη φρη κφλν βέβαηα- κπνξνχλ λα ζπλαληήζνπλ θσιχκαηα ζηελ 

εθαξκνγή ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο. Μηα απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζχγρξνλεο ςεθηαθήο θνηλσλίαο 

θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο, απηή ε απίζηεπηε επθνιία δεκηνπξγίαο ηέιεησλ ςεθηαθψλ 

αληηγξάθσλ κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ “cut and paste”, έγεηξε ηελ πιάζηηγγα εηο βάξνο ησλ 

δεκηνπξγψλ θαη ησλ εθδνηψλ, θαζψο θαηέζηεζε ηελ πεηξαηεία, ηελ θινπή ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο αζχγθξηηα εχθνιε ππφζεζε. Οη εθδφηεο πξνζπαζψληαο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

απεηιή ηεο πεηξαηείαο εγθαηέζηεζαλ ηερλνινγηθά κέηξα πξνζηαζίαο ζηηο ειεθηξνληθέο ηνπο 

εθδφζεηο.
31

 Σα ηερλνινγηθά κέηξα πξνζηαζίαο κπνξνχλ φκσο λα απνηειέζνπλ έλαλ 

θαηαιπηηθφ παξάγνληα, ψζηε ε πιάζηηγγα λα γείξεη ππεξβνιηθά πξνο ηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε ζπλερίδνληαο ην αηψλην παηρλίδη ηεο δηειθπζηίλδαο. Καη απηφ γηαηί εθηφο απφ ηελ 

απνηξνπή ηεο πεηξαηείαο ηα ηερλνινγηθά κέηξα πξνζηαζίαο ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά θαη 

ζηελ αλαπαξαγσγή ελφο έξγνπ ζχκθσλα ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζην λφκν νξίδνληαη, φπσο 

γηα παξάδεηγκα απηνχο πνπ ηίζεληαη ππέξ ησλ βηβιηνζεθψλ. 

Ο ειιεληθφο λφκνο ζην α. 66
Α
 παξ. 5 λ. 2121/1993 πνπ πξνζηέζεθε κε ην α. 81 ηνπ παξ. 11 

ηνπ λ. 3057/2002, ζε ελαξκφληζε κε ηελ επξσπατθή Οδεγία 2001/29 (α. 6 παξ. 4), πξνβιέπεη 

γηα ηα έξγα ηα νπνία δηαηίζεληαη ζην θνηλφ κε ηερλνινγηθά κέζα, κηα δηαδηθαζία πνπ 

απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξαγκάησζεο νξηζκέλσλ πεξηνξηζκψλ. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηε θσηνηππηθή αλαπαξαγσγή γηα ηδησηηθή ρξήζε, ηελ 

αλαπαξαγσγή γηα δηδαζθαιία, ηελ αλαπαξαγσγή απφ βηβιηνζήθεο θαη αξρεία, ηελ 

αλαπαξαγσγή γηα ζθνπνχο δηθαζηηθνχο ή δηνηθεηηθνχο, θαζψο θαη ηελ αλαπαξαγσγή πξνο 

φθεινο πξνζψπσλ κε αλαπεξίεο, πξνβιέπεηαη πσο ε ιήςε ηερλνινγηθψλ κέηξσλ φπσο θαη ε 

έλλνκε πξνζηαζία θαηά ηεο εμνπδεηέξσζεο απηψλ δελ ζίγεη ηελ ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ 

λα παξέρνπλ ζηνπο επσθεινχκελνπο απφ ηηο αλσηέξσ εμαηξέζεηο ηα κέζα, πξνθεηκέλνπ απηνί 

λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ελ ιφγσ εμαηξέζεηο ζηνλ αλαγθαίν βαζκφ, εθφζνλ έρνπλ εθ ηνπ 

λφκνπ πξφζβαζε ζην πξνζηαηεπφκελν έξγν ή αληηθείκελν. Δάλ νη δηθαηνχρνη δελ ιάβνπλ 

εθνχζηα κέηξα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπκθσλίεο κεηαμχ δηθαηνχρσλ θαη 

ηξίησλ πνπ επσθεινχληαη απφ ηηο εμαηξέζεηο, ηφζν νη δηθαηνχρνη φζν θαη νη ηξίηνη πνπ 

επσθεινχληαη απφ ηηο παξαπάλσ εμαηξέζεηο δεηνχλ ηε ζπλδξνκή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

κεζνιαβεηψλ πνπ επηιέγνληαη απφ πίλαθα κεζνιαβεηψλ ηνλ νπνίν θαηαξηίδεη ν Οξγαληζκφο 

Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο. Οη κεζνιαβεηέο ππνβάιινπλ πξνηάζεηο πξνο ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε. Θεσξείηαη φηη φια ηα κέξε απνδέρνληαη ηελ πξφηαζε απηή, εάλ θαλέλα απφ απηά δελ 

πξνβάιιεη αληίξξεζε κέζα ζε πξνζεζκία ελφο κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφηαζεο. 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ην Δθεηείν Αζελψλ, ην νπνίν δηθάδεη ζε 

πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ. Οη ξπζκίζεηο απηέο δελ εθαξκφδνληαη ζε έξγα ή άιια 

                                                 
30

 Βι. θαη α. 9 παξ. 2 ηεο πλζήθεο ηεο Βέξλεο θαη α. 5 παξ. 5 ηεο Οδεγίαο 2001/29. 
31

 Katty Loffman, Copyright Exceptions and Technological \Protection Measures in Electronic PublicationsQ A 

challenge for legislators, World Library an Information Congress, 69
th

 IFLA General Conference and Council, 1-

9 August 2003, Berlin, ζ. 4.  



 11 

πξνζηαηεπφκελα αληηθείκελα πνπ δηαηίζεληαη ζην θνηλφ βάζεη φξσλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί 

ζπκβαηηθά, θαηά ηξφπν ψζηε ην θνηλφ λα έρεη πξφζβαζε ζε απηά φπνπ θαη φηαλ ζέιεη.
32

 

Η δηάηαμε απηή αθνξά έξγα πνπ πξνζηαηεχνληαη κε ηερλνινγηθά κέηξα. Η ξχζκηζε απηή 

κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθαξκνζζεί ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά έρεη ζθνπφ αθξηβψο 

ζην λα απνηξέςεη ηα ηερλνινγηθά κέηξα πξνζηαζίαο λα απνηειέζνπλ ην ιφγν κε δπλαηφηεηαο 

αμηνπνίεζεο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ν λφκνο πξνβιέπεη.  

Απηή ε παξαηήξεζε φκσο κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζην εμήο εξψηεκα: Πνηά είλαη ε θχζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ απηψλ; Μπνξνχλ νη εμαηξέζεηο λα αλαρζνχλ ζε δηθαίσκα ρξήζεο; ηελ 

ειιεληθή λνκνινγία δελ βξίζθεηαη θάηη ζρεηηθφ, ελψ ζηελ αιινδαπή θαίλεηαη λα 

ππνζηεξίδεηαη πσο δελ δεκηνπξγείηαη δηθαίσκα ρξήζεο. Έηζη ζην Βέιγην ζηελ ππφζεζε Test 

Achats, κηα νξγάλσζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή άζθεζε αγσγή ελαληίνλ 

νξηζκέλσλ δηζθνγξαθηθψλ εηαηξεηψλ απαηηψληαο απφ ηνπο ελαγφκελνπο λα ζηακαηήζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγηθά κέηξα πξνζηαζίαο, ηα νπνία εκπφδηδαλ ηνπο θαηαλαισηέο λα 

θάλνπλ ρξήζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ηδησηηθήο αλαπαξαγσγήο ησλ cd. Σν δηθαζηήξην 

απνθάζηζε φηη ε ηδησηηθή αλαπαξαγσγή είλαη κηα εμαίξεζε ζην δηθαίσκα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη δελ ζηνηρεηνζεηεί έλα δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ην άηνκν πνπ πξνβαίλεη 

ζηελ ηδησηηθή αλαπαξαγσγή δελ απνθηά δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζην αληηγξαθέλ 

πεξηερφκελν κε κφλε ηελ πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ αληηηχπνπ.
33

  

Πξφζθαηα ην ίδην απνθαζίζζεθε ζηελ απφθαζε Mulholland Drive.
34

 Σν δηθαζηήξην 

απέξξηςε παξφκνην αίηεκα απφ έλσζε θαηαλαισηψλ, ε νπνία ηζρπξηδφηαλ πσο ν κεραληζκφο 

ειέγρνπ αληηγξαθήο ζε DVD, πνπ πεξηείρε ηελ πξναλαθεξζείζα ηαηλία, πξφζβαιε ην 

δηθαίσκα ησλ ρξεζηψλ γηα ηδησηηθή αλαπαξαγσγή. Σν δηθαζηήξην γηα ηελ απφθαζε ηνπ 

επηθαιέζηεθε ην ηεζη ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ θαη ππνζηήξημε φηη ν πεξηνξηζκφο δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζηελ πεξίπησζε πνπ εκπνδίδεη ηελ θαλνληθή εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ.  

πλεπψο αλ ζα επεθηείλακε θαη ην δηαηαθηηθφ ηεο απφθαζεο θαη ζηηο ππφινηπεο εμαηξέζεηο ζα 

θαηαιήγακε ζην ζπκπέξαζκα πσο δελ κπνξεί λα αμηψζεη ν ρξήζηεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο λα άξνπλ ηα ηερλνινγηθά κέηξα πξνζηαζίαο 

γηα λα απνιαχζεη ηνπο πεξηνξηζκνχο, πνπ ν λφκνο ηνπ επηθπιάζζεη. Τπφ ην πξίζκα απηφ ν 

Έιιελαο λνκνζέηεο θαηέιεμε ζε κηα αξθεηά ζνθή ιχζε κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ ΟΠΙ θαη ηελ 

επίιπζε ηειηθά ηεο δηαθνξάο απφ ην Δθεηείν Αζελψλ, ην νπνίν δηθάδεη ζε πξψην θαη 

ηειεπηαίν βαζκφ. 

 

Εν καηακλείδει 

Σν αζπκβίβαζην κεηαμχ ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ δηθαίνπ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο δελ 

είλαη ηφζν αγεθχξσην, φζν ηνπιάρηζηνλ αξρηθά θαίλεηαη. Αλ εμεηάζνπκε θαιχηεξα ην δίθαην 

ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη αλαιχζνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ απηφ πξνβιέπεη, είλαη 

αλακθηζβήηεηα πηζαλφ λα θαηαθζάζνπκε ζε κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε αλάκεζα ζε απηέο ηηο 

δχν έλλνηεο. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ε πηνζέηεζε κηαο θαηλνχξγηαο αληίιεςεο. Μηα απζηεξή 

εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κπνξεί λα απνδεηρζεί αθφκε θαη 

αλαπνηειεζκαηηθή. Μηα νξηζκέλε ειαζηηθφηεηα αιιά θαη έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην είλαη 

αλαγθαία. 

 

 

                                                 
32

 Βι. ζρεηηθά θαη άξζξν 6 παξ. 4 Οδεγίαο 2001/29. 
33

 CA de Bruxelles 9.9.2005 Test Achats v EMI Recorded Music Belgium et all, 2004/AR/1649.  
34

 Cour de Cassation 28.2.2006 Studio Canal et al. v. S. Perquin and Union Federle des consommateurs Que 

choisir. 


