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H άζκηζη ηοσ ηθικού δικαιώμαηος ζηις υηθιακές βιβλιοθήκες
*
 

 

ΜΑΡΙΑ-ΓΑΦΝΗ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ 

Γ.Ν. − Γηθεγφξνπ, Δπηζηεκνληθνχ πλεξγάηε ΟΠΙ 

 

Η πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία πεξηιακβάλεη δχν απφιπηα θαη απνθιεηζηηθά 

δηθαηψκαηα. Σν πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα, πνπ πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ θαη ην εζηθφ δηθαίσκα, πνπ απνηειεί ην δηθαίσκα 

πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ δεζκνχ ηνπ δεκηνπξγνχ πξνο ην έξγν. πρλά φιε ε 

πξνζνρή εζηηάδεηαη ζην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα. Παξαγλσξίδεηαη έηζη ε ζεκαζία ηνπ 

εζηθνχ δηθαηψκαηνο θαη δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη απνηειεί ην «θησρφ ζπγγελή» 

ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Καη φκσο ην εζηθφ δηθαίσκα εθηφο απφ ην γεγνλφο πσο 

απνηειεί απφ ηζηνξηθή, θηινζνθηθή θαη δηθαηνπνιηηηθή άπνςε αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ζέκαηα πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζε 

πξαθηηθφ επίπεδν, ελψ ε πξνζβνιή ηνπ επηθέξεη ηηο ίδηεο αζηηθέο θαη πνηληθέο 

θπξψζεηο, πνπ επηθέξεη θαη ε πξνζβνιή ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο.  

Πξηλ δηεηζδχζνπκε ζην θπξίσο ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην άξζξν, πνπ είλαη ε 

άζθεζε ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο ζηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο (ΦΒ), θξίλεηαη ρξήζηκν 

θαη απαξαίηεην λα δηαηππσζνχλ θάπνηεο εηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο, ηφζν φζνλ 

αθνξά ζην εζηθφ δηθαίσκα (εηδηθφηεξα απφ πνηεο εμνπζίεο απνηειείηαη θαη πνηα ηα 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ) φζν θαη ζηηο ΦΒ. Μφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη 

δπλαηή ζηε ζπλέρεηα ε αλάιπζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ εζηθνχ 

δηθαηψκαηνο ζην λέν απηφ ρψξν, πνπ απνηεινχλ νη ΦΒ.  

 

Ι. Το ηθικό δικαίφμα 

 

1. Τν εζηθό δηθαίωκα θαη νη επηκέξνπο εμνπζίεο ηνπ 

 

Η πξνζηαζία ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε γεληθή ξήηξα 

ηνπ α. 1 λ. 2121/1993
1
, ελψ ζπλήζσο παίξλεη ζάξθα θαη νζηά κε κηα απφ ηηο πέληε 

                                                
*
 Η παξνχζα κειέηε έρεη ζηεξηρζεί ζε εηζήγεζε, ε νπνία έγηλε ζην πιαίζην ζπλεδξίνπ κε ζέκα: 

«Αξρεία, βηβιηνζήθεο θαη δίθαην ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο» (Αζήλα, 2-3 Φεβξνπαξίνπ 2006).  
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ελδεηθηηθψο αλαθεξφκελεο ζην λφκν εζηθέο εμνπζίεο: ηελ εμνπζία δεκνζίεπζεο, ηελ 

εμνπζία αλαγλψξηζεο ηεο παηξφηεηαο, ηελ εμνπζία δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ 

έξγνπ, ηελ εμνπζία πξνζπέιαζεο θαη ηελ εμνπζία ππαλαρψξεζεο (ή κεηάλνηαο) (α. 4 

λ. 2121/1993).  

 Η εμνπζία δεκνζίεπζεο ρνξεγεί ζην δεκηνπξγφ ηελ εμνπζία λα απνθαζίζεη 

αλ, πφηε, πνχ θαη πψο ζα θάλεη ην έξγν ηνπ πξνζηηφ ζην θνηλφ. Η εμνπζία απηή 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί θαη σο ε θηλεηήξηα δχλακε, θαζψο κεηά απφ ηελ άζθεζή 

ηεο είλαη δπλαηή νπζηαζηηθά ε εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ θαη ε άζθεζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ εζηθψλ εμνπζηψλ.  

Η εμνπζία αλαγλψξηζεο ηεο παηξφηεηαο, κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο εθθάλζεηο 

ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο, εμνπιίδεη ην δεκηνπξγφ κε ηελ εμνπζία λα αλαγλσξίδεηαη 

πάληα σο ν δεκηνπξγφο ηνπ έξγνπ ηνπ. Η εμνπζία απηή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε κηα 

γεληθή θαη ζεσξεηηθή αλαγλψξηζε ηνπ δεκηνπξγνχ σο ηέηνηνπ αιιά έρεη θαη απηφ 

ραξαθηήξα, θαζψο ν δεκηνπξγφο κπνξεί λα απαηηεί ηε κλεία ηνπ νλφκαηφο ηνπ ζηνλ 

πιηθφ θνξέα ηνπ έξγνπ. Η εμνπζία πεξηέρεη θαη αξλεηηθή έθθαλζε θαη ν δεκηνπξγφο 

έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηεξεί ηελ αλσλπκία ηνπ ή λα ρξεζηκνπνηεί ςεπδψλπκν, θαζψο 

ε εμνπζία αλαγλψξηζεο ηεο παηξφηεηαο απνηειεί δηθαίσκα θαη ζε θακηά πεξίπησζε 

ππνρξέσζε. 

Η εμνπζία δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ έξγνπ απνηειεί απηήλ ηελ 

εμνπζία ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο, πνπ δεκηνπξγεί ζπλήζσο ηα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα ζηελ πξάμε. Απνηειεί εθείλε ηελ εμνπζία, πνπ ρνξεγεί ζην δεκηνπξγφ 

ηε δπλαηφηεηα λα απαγνξεχεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε ή πεξηθνπή ηνπ 

πλεπκαηηθνχ ηνπ έξγνπ ή νπνηαδήπνηε πξνζβιεηηθή παξνπζίαζή ηνπ ζην θνηλφ. 

Οη επφκελεο δχν εζηθέο εμνπζίεο δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

ζηελ πξάμε, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα. Η εμνπζία πξνζπέιαζεο εμαζθαιίδεη ζην 

δεκηνπξγφ ην δηθαίσκα λα επηθνηλσλεί κε ην έξγν ηνπ, φηαλ πηα δελ βξίζθεηαη ζε 

επαθή καδί ηνπ, γηαηί είηε ην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα είηε ε θπξηφηεηα ζηνλ πιηθφ 

θνξέα ηνπ έξγνπ αλήθεη ζε θάπνηνλ ηξίην, ελψ ε εμνπζία ππαλαρψξεζεο ή κεηάλνηαο 

δίλεη ζην δεκηνπξγφ ηε δπλαηφηεηα λα ππαλαρσξεί απφ ζπκβάζεηο ή άδεηεο 

εθκεηάιιεπζεο έξγσλ ιφγνπ ή επηζηήκεο, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ππφ ηελ ηήξεζε απζηεξψλ πξνυπνζέζεσλ, φπσο ε 

                                                                                                                                      
1 «Οη πλεπκαηηθνί δεκηνπξγνί κε ηε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ απνθηνχλ ζε απηφ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, 

πνπ πεξηιακβάλεη σο απνθιεηζηηθά θαη απφιπηα δηθαηψκαηα ην δηθαίσκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

έξγνπ (πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα) θαη ην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο δεζκνχ πξνο 

απηφ (εζηθφ δηθαίσκα)». 
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πξνεγνχκελε θαηαβνιή ζεηηθήο απνδεκίσζεο ζηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ θαη ε 

ππνρξέσζε αλαθαηάξηηζεο ηεο ζχκβαζεο κε ίδηνπο ή αλάινγνπο φξνπο ζε πεξίπησζε 

λέαο κεηαβίβαζεο ή ζχλαςε ζχκβαζεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ίδηνπ ή παξφκνηνπ έξγνπ. 

 

2. Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ εζηθνύ δηθαηώκαηνο  

 

 Ο λφκνο ραξαθηεξίδεη ην εζηθφ δηθαίσκα σο απνθιεηζηηθφ θαη απφιπην. Η 

απνθιεηζηηθφηεηα ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο έγθεηηαη ζηελ άκεζε θαη απνθιεηζηηθή 

εμνπζία, πνπ έρεη ν δεκηνπξγφο πάλσ ζην έξγν ηνπ θαη πνπ ηνπ επηηξέπεη λα είλαη ν 

κνλαδηθφο, πνπ ζα απνθαζίδεη γηα ηελ ηχρε ηνπ
2
. Σν εζηθφ δηθαίσκα είλαη απφιπην

3
 

κε ηελ έλλνηα φηη ν δεκηνπξγφο κπνξεί λα επηθαιεζηεί ην δηθαίσκά ηνπ απέλαληη ζε 

φινπο θαη φρη κφλν έλαληη ηνπ αληηζπκβαιιφκελνχ ηνπ θαη κπνξεί λα απνθιείεη 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζίγνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ
4
.  

Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο είλαη ην ακεηαβίβαζηφ 

ηνπ κεηαμχ δψλησλ
5
. Σν εζηθφ δηθαίσκα δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

κεηαβίβαζεο νχηε θαη παξαίηεζεο θαη ζπλεπψο ηελ πξνζβνιή αιιά θαη ηελ 

πξνζηαζία απηνχ κπνξεί λα ηελ επηθαιεζηεί πάληα θαη κφλν ν δεκηνπξγφο ηνπ έξγνπ. 

Γηα απηφ άιισζηε θαη ν λνκνζέηεο ζην άξζξν 4 § 3 λ. 2121/1993 δηαθεξχζζεη 

απεξίθξαζηα πσο ην εζηθφ δηθαίσκα είλαη αλεμάξηεην απφ ην πεξηνπζηαθφ θαη 

παξακέλεη ζην δεκηνπξγφ αθφκε θαη κεηά ηε κεηαβίβαζε ηνπ ηειεπηαίνπ
6
. Ο 

δηαρσξηζκφο απνζθνπεί κάιινλ ζην λα ηνλίζεη ηε δηαθνξεηηθή πνξεία, πνπ 

αθνινπζνχλ ηα δηθαηψκαηα ζηε κεηαβίβαζε. Η απηνηέιεηα φκσο, πνπ ρνξεγείηαη απφ 

ην λνκνζέηε ζην εζηθφ δηθαίσκα, είλαη λνκηθή
7
 θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη. Η ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν απηέο 

                                                
2 Καιιηλίθοσ, Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία & πγγεληθά Γηθαηψκαηα, εθδ. άθθνπια, Αζήλα 2005, 22, αξ. 16, φπνπ 
θαη αλαθέξεηαη φηη ν φξνο «απνθιεηζηηθφο» σο ραξαθηεξηζκφο ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο απνηειεί, κε εμαίξεζε 
ίζσο ην Γάιιν λνκνζέηε, πνπ θάλεη ιφγν επίζεο γηα «Droit exclusif», λνκνζεηηθή πξσηνηππία. 
3 Γηα ηα απφιπηα δηθαηψκαηα βι. θαη Σούριας, Απφιπηα Γηθαηψκαηα, ΝνΒ 1963, 305 επ. Απφ λνκνινγία βι. 

ελδεηθηηθά ΔηξΑζ 1357/1997 ΓΔΔ 1997, 1166, 1167$ ΜΠξΑζ 14751/1996 ΔΔκπΓ 1996, 858, 859 = ΓΔΔ 1998, 
843$ ΜΠξΑζ 1293/1987 ΔΔκπΓ 1988, 143, 144 = ΝνΒ 1987, 1423, 1424 θαη ΠΠξΑζ 2089/1996 ΓΔΔ 1998, 839. 
4 Παπαληωλίοσ, Γεληθέο Αξρέο ηνπ Αζηηθνχ Γηθαίνπ, εθδ. άθθνπια, Αζήλα 1983, 192$ Καιιηλίθοσ, φ.π., 21, αξ. 
16$ Γαροσθαιηά, Σα εηθαζηηθά έξγα θαη ε λνκηθή ηνπο πξνζηαζία, άθθνπια, Αζήλα 2001, 87 θαη Κοσκάληος, 
Γηθαζηηθή εθηίκεζε θαη αμηνινγηθαί θξίζεηο εηο ην δίθαηνλ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ΔΔΝ 1966, 221, 223. 
5 Άξζξν 12 § 2 λ. 2121/1993. Βι. ελδεηθηηθά λνκνινγία ΔηξΑζ 1357/1997 ΓΔΔ 1997, 1166, 1167$ ΜΠξΑζ 

32992/1997 ΔΔκπΓ 1999, 409, 411$ ΔθΑζ 631/1990 ΔιιΓλε 1991 206 θαη ΜΠξΑζ 11923/1998, ΝνΒ 1998, 
1474 = ΔΔκπΓ 1999, 153, 154. 
6 ΔθΑζ 7458/1999 ΔπηζθΔΓ 2000, 749, 750$ ΜΠξΑζ 276/2001 ΝνΒ 2001, 1332 = ΓΔΔ 2001, 599 = ΥξΙΓ 2001, 
172, 173 = ΔΔκπΓ 2001, 369, 371$ ΜΠξΑζ 11923/1998 ΝνΒ 1998, 1474$ ΜΠξΑζ 1639/2001, ΓΔΔ 2001, 858, 

859 θαη ΔηξΑζ 1357/1997 ΓΔΔ 1997, 1166, 1167. 
7 Μαρίλος, Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, εθδ. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 2004, 185, αξ. 371 θαη ΜΠξΑζ 276/2001 
ΝνΒ 2001, 1332, 1335 = ΓΔΔ 2001, 599, 601= ΥξΙΓ 2001, 172, 174. 
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ζπληζηακέλεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ην πεξηνπζηαθφ θαη ην 

εζηθφ, δελ είλαη ηφζν εχθνια λα ραξαθηεξηζζεί θαη λα κπεη ζε θαινχπηα. Έλαο 

μεθάζαξνο θαη απφιπηνο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηα δχν είδε δηθαησκάησλ δελ είλαη 

δπλαηφο, θαζψο ε αμηνπνίεζε ελφο πλεπκαηηθνχ έξγνπ δελ εμππεξεηεί κφλν ηα 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνπ δεκηνπξγνχ αιιά θαη ηα πλεπκαηηθά, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ επηζπκία ηνπ λα θεξδίζεη θήκε θαη αλαγλψξηζε
8
. Mηα θαζαξά 

δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηα δχν δηθαηψκαηα είλαη δχζθνιν λα νξηζζεί
9
. 

Με ηελ πξψηε καηηά δεκηνπξγείηαη ζε θάπνηνλ λέν παξαηεξεηή ηνπ δηθαίνπ 

ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ε εληχπσζε φηη ην ακεηαβίβαζην ηνπ εζηθνχ 

δηθαηψκαηνο απνηειεί κηα ηδηαίηεξα απζηεξή ξχζκηζε άλεπ εμαηξέζεσλ. Μηα ηέηνηα 

εξκελεία ζα νδεγνχζε ζε κηα νινθιεξσηηθή απαγφξεπζε φισλ ησλ δηθαηνπξαμηψλ, 

πνπ ζα είραλ ζαλ αληηθείκελν ηελ άζθεζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο. 

Σν ακεηαβίβαζην ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο δελ ζεκαίλεη φηη ε άζθεζε ησλ εζηθψλ 

εμνπζηψλ δελ κπνξεί λα ξπζκηζζεί κε ζπκβαηηθέο δηαηάμεηο ή αθφκε θαη κε ηελ 

παξνρή ζπλαηλέζεσο, φπσο ξπζκίδεη ην άξζξν 16 λ. 2121/1993. Απηφ ην ζπκπέξαζκα 

ζα εξρφηαλ ζε ζχγθξνπζε φρη κφλν κε ηελ ηδησηηθή απηνλνκία ηνπ αηφκνπ αιιά θαη 

κε ηηο πθηζηάκελεο πξαθηηθέο αλάγθεο θαη ζπλήζεηεο
10

. Καη απηφ γηαηί ζπρλά, αλ φρη 

πάληα, νη κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ εμνπζηψλ δελ είλαη δπλαηέο ρσξίο θάπνηα 

παξαρψξεζε εζηθψλ εμνπζηψλ θαη ν δεκηνπξγφο πξέπεη λα ζπλαηλέζεη ζε νξηζκέλεο 

πξνζβνιέο ηνπ εζηθνχ ηνπ δηθαηψκαηνο
11

. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαζθεπή ελφο έξγνπ 

απφ ηξίην πξφζσπν ζα ήηαλ αδχλαηε, αλ δελ ζπλδπαδφηαλ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

εζηθήο εμνπζίαο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ έξγνπ, θαζψο απηή θαζαπηή ε δηαζθεπή 

επηθέξεη αλαπφθεπθηα ηξνπνπνηήζεηο ζε απηφ θαη πξνζβάιιεη ηελ αληίζηνηρε εζηθή 

εμνπζία. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα ήηαλ αδχλαηε ε θαηάξηηζε πνιιψλ θαη 

ζεκαληηθψλ ζπκβάζεσλ εθκεηαιιεχζεσο έξγνπ εηο βάξνο φρη κφλν ηνπ θνηλσληθνχ 

                                                
8 Ιωάλλοσ/Λσθηαρδόποσιοσ, Η πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, 1962, 76$ Παπαδοπούιοσ, Σν δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ 
γηα δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπ, εθδ. άθθνπια, Θεζζαινλίθε 1997, 74$ Rehbinder, 
Urheberrecht, εθδ. C.H.Beck’sche, München 1998, 49, αξ. 75$ Schricker/Dietz, Urheberrecht-Kommentar, εθδ. 
C.H. Beck’sche, München 1999, Vor §§ 12, αξ. 11, 246 θαη Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, 

Trade Marks and allied Rights, εθδ. Sweet & Maxwell 1996, αξ. 11-64. Έηζη, φηαλ ν δεκηνπξγφο δεκνζηεχεη ην 
έξγν ηνπ δελ ην θάλεη κφλν ιφγσ νηθνλνκηθψλ πξνζδνθηψλ αιιά γηαηί επηζπκεί θαη ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζή ηνπ. 
9 ΜΠξΑζ 276/2001 ΝνΒ 2001, 1332, 1335 = ΓΔΔ 2001, 599, 601 = ΥξΙΓ 2001, 172, 174 = ΔΔκπΓ 2001, 369, 
371. χκθσλα κε ηελ απφθαζε, απηή αθξηβψο ε δηαπίζησζε απνηειεί ηε ratio ηνπ άξζξνπ 16 λ. 2121/1993, πνπ 
νξίδεη ηε ζπλαίλεζε ηνπ δεκηνπξγνχ σο ηξφπν άζθεζεο ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ 
αιιηψο ζα απνηεινχζαλ πξνζβνιή ηνπ. 
10 Ιωάλλοσ/Λσθηαρδόποσιοσ, 177. 
11 Schricker, Die Einwilligung des Urhebers in entstellende Änderungen des Werks, FS für Hubmann zum 70. 

Geburtstag, Beitrage zum Schutz der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Leistungen, εθδ. Metzper, Frankfurt 
a. M. 1985, 409, 419$ Ohly, „Volenti non fit iniuria“ – Die Einwilligung im Privatrecht, 2002, 270 θαη Ulmer, 
379. Η ζηελή αιιειεπίδξαζε ηνπ εζηθνχ θαη πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο ιεηηνπξγεί θαη ζε απηφ ην επίπεδν. 
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ζπλφινπ αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ δεκηνπξγνχ
12

. Σν ακεηαβίβαζην ιεηηνπξγεί σο 

πξνζηαηεπηηθή δηθιείδα, πνπ θαζνξίδεη ηα φξηα ηνπ ζρεηηθνχ πεξηνξηζκνχ ηνπ εζηθνχ 

δηθαηψκαηνο αιιά ζε θακηά πεξίπησζε ζαλ απφιπηνο θξαγκφο
13

. 

 Δμάιινπ ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ ζηα 

πιαίζηα ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ αλαγθψλ απφ ηε κηα θαη ε 

απαγφξεπζε ηεο θαηαρξεζηηθήο άζθεζεο δηθαηψκαηνο
14

 απφ ηελ άιιε ζέηνπλ αδξά 

ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα γηα ηε ράξαμε κηαο θαηεπζπληήξηαο γξακκήο. Η απνδνρή 

άιισζηε ηνπ απφιπηνπ ραξαθηήξα ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο δελ ηζνδπλακεί κε 

έιιεηςε θάζε θνηλσληθνχ πεξηνξηζκνχ θαηά ηελ άζθεζή ηνπ, αθνχ θαη ηα θιαζηθψο 

αλαγλσξηζκέλα απφιπηα δηθαηψκαηα, φπσο απηφ ηεο ηδηνθηεζίαο, ππφθεηληαη ζε 

πεξηνξηζκνχο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλάγθε θνηλσληθήο ξπζκίζεσο ηεο 

ζπκβηψζεσο
15

. Σν δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο έρεη δερζεί απφ θαηξφ φηη ηα 

δηθαηψκαηα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πθίζηαληαη πεξηνξηζκνχο
16

, αλάκεζα ζηνπο 

νπνίνπο είλαη θαη ε θαηάρξεζε δηθαηψκαηνο
17

. ε απηνχο κπνξνχκε λα εληάμνπκε θαη 

ηελ θαιή πίζηε ζηελ εξκελεία ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο, πνπ 

πξνθχπηνπλ εξκελεπηηθά απφ ην ζθνπφ ηεο ζχκβαζεο.
18

 

Όζνλ αθνξά ζηε δηάξθεηα ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 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 

                                                
12 Αζπρογέραθας-Γρίβας, Θέκαηα Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο θαη Ννκνινγηαθή Έξεπλα απηψλ ελ Διιάδη, Αζήλαη 
1970, 111, ππν 294, πνπ παξαπέκπεη ζε Μichaélidès-Nouaros, La question de l’inaliénabilité du droit moral de 

l’auteur en Droit Comparé RHDI 6/1953, 245.  
13 Παπαδοπούιοσ, Μαρία-Γάθλε, Η άζθεζε ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο ζην δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 

δηδ.δηαηξ. ΑΠΘ (αδεκ.), θεθ. 5ν, 186 επ.  
14 Γελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζηνπο δεκηνπξγνχο λα ελεξγνχλ παξάινγα, Dworkin, Moral Rights and the Common 
Law countries, ζε ALAI Congress Antwerp, Paris 1993 (19-24 September, 1993): The moral Right of the Author, 
81, 111. O ίδηνο επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε ηφζν ζηηο ρψξεο ηνπ επεηξσηηθνχ δηθαίνπ φζν θαη ζε απηέο ηνπ 
αγγινζαμνληθνχ γηα κηα δίθαηε θαη ηθαλνπνηεηηθή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνπο δεκηνπξγνχο θαη ζηνπο ρξήζηεο ησλ 
έξγσλ. 
15 Κοσκάληος, ΔΔΝ 1966, 223-224. ηε ζχγρξνλε αληίιεςε ηνπ δηθαίνπ ελππάξρεη ε αληίιεςε φηη ζε θάζε 
δηθαίσκα ελππάξρεη έλαο θξαγκφο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην γεληθφ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα θαη απφ ην ζθνπφ ηνπ 

δηθαηψκαηνο, Μπαιής, Γεληθαί Αξραί ηνπ Αζηηθνχ Γηθαίνπ, εθδ. άθθνπια, Αζήλαη 1961, § 166, 426$ 
Σεκαληήρας, Γεληθέο Αξρέο Αζηηθνχ Γηθαίνπ, εθδ. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1988, 214-215 θαη Γεωργηάδες, 
ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε/ηαζφπνπινπ, άξζξ. 281 αξ. 1, 489. 
16 Χο άιινη πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ε απαγφξεπζε θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ θαη ε θαλνληζηηθή έλλνηα 
ηεο ζπλαιιαθηηθήο θαιήο πίζηεο, Κοσκάληος, ΔΔΝ 1966, 224. 
17 Le Stanc, The practical Scope of the intellectual Rights of the author in French Law, EIPR 1998, 88, 89. Βι. απφ 
λνκνινγία ΔθΑζ 931/2000 ΥξΙΓ 2001, 170$ ΔθΑζ 3870/1997 (αδεκ.) θαη ΜΠξΑζ 14751/1996 ΔΔκπΓ 1996, 
858 = ΓΔΔ 1998, 843, φπνπ ξεηά αλαθέξεηαη πσο ν απφιπηνο ραξαθηήξαο ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ 

πλεπκαηηθνχ δεκηνπξγνχ δελ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πεξηνξηζκνί κε ζπκβάζεηο ή φηη δελ 
ππνβάιιεηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο, πνπ θαζηεξψλεη γεληθά ν λφκνο θαη ηδίσο ζηελ απαγφξεπζε θαηαρξήζεσο 
δηθαηψκαηνο. Η ίδηα απφθαζε παξαπέκπεη θαη ζε ΜΠξΑζ 19685/1988, ΜΠξΑζ 6611/1991 θαη ΜΠξΑζ 
1289/1988 (φιεο αδεκ.). 
18 Παπαδοπούιοσ, 115επ. 
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ηνπ (post mortem auctoris)
19

. Γηα ηηο εμνπζίεο φκσο ηεο αλαγλψξηζεο ηεο παηξφηεηαο 

θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο πξνβιέπεηαη επηπιένλ έλα ηδηφξξπζκν 

«αηψλην» εζηθφ δηθαίσκα (άξζξν 29 § 2 λ. 2121/1993)
20

. Σν Γεκφζην, 

εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ
21

, θαζίζηαηαη αξκφδην γηα ηελ 

άζθεζε απηψλ ησλ δχν εζηθψλ εμνπζηψλ κεηά ηελ πάξνδν ησλ 70 εηψλ θαη ηελ 

ηππηθή ιήμε πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γεληθά θαη ηνπ εζηθνχ 

δηθαηψκαηνο εηδηθφηεξα
22

 
23

. Φπζηθή ζπλέπεηα ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη ν θιεξνλνκεηφο ηνπ ραξαθηήξαο, 

θαζψο θάπνηνη πξέπεη λα θαηαζηνχλ ππεχζπλνη γηα ηελ άζθεζή ηνπ
24

.  

 

ΙΙ. Τετνολογία και Ηθικό Δικαίφμα – Τετνολογία και Βιβλιοθήκες 

 

Η πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ην εζηθφ δηθαίσκα δελ 

κέλνπλ ακέηνρα ζηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο$ βξίζθνληαη ζε κηα δηαξθή ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο ή φπσο έρεη αιιηψο δηαηππσζεί, ζε κηα ζρέζε ζπκβησηηθή
25

. Καζψο 

νη εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαιπάδνπλ, αληίζηνηρν ξπζκφ εμέιημεο πξέπεη λα 

θξαηήζεη θαη ην εζηθφ δηθαίσκα. Η ςεθηνπνίεζε ησλ έξγσλ, ε δηάδνζή ηνπο θαη ε 

επθνιία πξφζβαζεο ζε δηεζλή δίθηπα πιεξνθνξηψλ έδσζε κηα άιιε δηάζηαζε απφ 

ηερληθή θαη λνκηθή άπνςε ζην δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Απηή ε εμέιημε 

                                                
19 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, ά. 2 λ. 2387/1920, πνπ θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 72 § 1 ηνπ λ. 2121/1993$ βι. θαη 
Καιιηλίθοσ, 185, αξ. 136$ ν Μηταειίδες-Νοσάρος, Η πξνζηαζία ησλ εζηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ κεηά 
ην ζάλαηφ ηνπ, ΝνΒ 1978, 1009 επ, θαίλεηαη λα κελ ππνζηήξηδε ηελ ίδηα άπνςε. 
20 Μαρίλος, Η πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ, ΔιιΓλε 
1994, 1456. 
21 Δίρε δηαηππσζεί επίζεο ε ζθέςε 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. Καιιηλίθοσ, 186, αξ. 136. 
22 Σν Γεκφζην δελ κπνξεί φκσο λα δξαζηεξηνπνηεζεί πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αθφκε θαη 
αλ αδξαλνχλ νη θιεξνλφκνη Μαρίλος, 235, 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). 
23 Αλάινγεο ξπζκίζεηο πξνβιέπνπλ θαη ε γαιιηθή (L.121-3 CPI) θαη ε ηηαιηθή λνκνζεζία (άξζξα 23 § 2 θαη 24)$ 
βι. ζρ. Lucas-Lucas, International Copyright Law and Practice, ed. Geller, Mathew Bender, 2000, FRA- 104 θαη 

Fabiani, International Copyright Law, IT-59. 
24 χκθσλα κε ην άξζξν 6δηο § 2 ηεο ΓΒ επαθίεηαη ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο λα θαζνξίζνπλ πνηα άηνκα ή 
ζπιινγηθά φξγαλα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην εζηθφ δηθαίσκα κεηά απφ ην ζάλαην ηνπ δεκηνπξγνχ$ βι. Dietz, 
Copyright Law in the European Community − A comparative Investigation of national Copyright legislation, with 
special reference to the provisions of the Treaty establishing the European Economic Community, εθδ. Sijthoff & 
Noordhoff, Netherlands 1978, 185. 
25 Μαρίλος, Η έλλνηα ηεο αλαπαξαγσγήο ζην ζχγρξνλν δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο – θιαζηθή θαη 
ςεθηαθή αλαπαξαγσγή, ΔιιΓλε 2002, 1258$ Κοσκάληος, Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία θαη ηερληθέο εμειίμεηο, 

πξνζθνξά ζην Γ. Μηραειίδε-Ννπάξν, Αζήλα 1987, η. β#, 71 επ$ Μαρίλος, αξ. 32-33, 14$ Γεζποηίδοσ, Οη 
πεξηνπζηαθέο εμνπζίεο ηνπ δεκηνπξγνχ θαηά ην άξζξν 3 § 1 Ν. 2121/1993, ζην Κνηλσλία ησλ Πιεξνθνξηψλ θαη 
Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, Η ειιεληθή ξχζκηζε, Αζήλα-Κνκνηελή 2003, 11. 
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ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεμέιεγθηε καδηθή ρξήζε θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ επηηείλεη 

ζεκαληηθά ηνπο θφβνπο πξνζβνιήο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ελψ ελφςεη ηεο 

επθνιίαο παξακφξθσζεο ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ ην εζηθφ δηθαίσκα ηνπ 

δεκηνπξγνχ απαηηεί επαλαπξνζδηνξηζκφ
26

. Η ςεθηαθή επαλάζηαζε παξνπζηάδεη θαη 

αλαπηχζζεη θάπνηα θαηλνχξγηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ καο αλαγθάδνπλ λα 

αληηκεησπίζνπκε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κε επηθχιαμε θαη 

ζέηνπλ ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο ζηα λνκνζεηηθά φξγαλα θαη ζηνπο εθαξκνζηέο ηνπ 

δηθαίνπ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη απαηηείηαη ε 

ζεζκνζέηεζε λέσλ ελλνηψλ αιιά απαηηείηαη ε πξνζαξκνγή ησλ παιαηψλ ζηηο λέεο 

αλάγθεο θαη ζηηο ηερληθέο πξνθιήζεηο. Σν εζηθφ δηθαίσκα πξέπεη λα αλαδηακνξθσζεί 

θαη λα αλαδηπισζεί ζην ζχγρξνλν, ςεθηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο, ψζηε λα κπνξέζεη λα επηβηψζεη
27

. 

 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 παξαθαηαζήθεο δεκνζηεπκέλσλ έξγσλ κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν δαλεηζκνχ ή ην θνηλφ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε απηέο, 

ηψξα νη βηβιηνζήθεο ιεηηνπξγνχλ σο κεζίηεο πιεξνθνξηψλ (Information brokers) 

απνηειψληαο σο ηκήκα ελφο δηεζλνχο δηθηχνπ βηβιηνζεθψλ, πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα ςεθηνπνηνχλ ηα έξγα θαη παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο on line πξφζβαζε ζε κηα 

παγθφζκηα παξαθαηαζήθε έξγσλ
28

. Η κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή βηβιηνζήθε 

ζηελ ςεθηαθή δελ είλαη φκσο κφλν δήηεκα εθαξκνγψλ λέαο ηερλνινγίαο αιιά θαη 

ζέκα αιιαγήο δηαρείξηζεο θαη πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία
29

. 

 

ΙΙΙ. Οριζμός Ψηθιακής Βιβλιοθήκης 

                                                
26 Alder, Urheberpersönlichkeits- und Persönlichkeitsrechte auf dem Information Highway ζε Information 
Highway- Beiträge zu rechtlichen und tatsachlichen Fragen, 1996, 332. 
27 Ο φξνο «θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο» ή νξζφηεξα «θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε 
θνξά ζηε Λεχθε Βίβιν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο$ Καιιηλίθοσ, Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία θαη Internet, 2001 (ζην 
εμήο Καιιηλίθοσ, Internet), 5. 
28 Sheat, Libraries, Copyright and the Global digital environment, The Electronic Library, Vol. 22, No. 6-2004, 
487. 
29 Έθζεζε Απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο γηα ηελ Αλάπηπμε Ηιεθηξνληθήο Βηβιηνζήθεο, Απνηχπσζε ηεο 
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ηεο ΚηΠ ζηελ Διιάδα, Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ, Ινχιηνο 
2005 (ζην εμήο Έθζεζε), 4.  
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Ση είλαη φκσο αθξηβψο νη ΦΒ; Η εξψηεζε απηή έρεη απαζρνιήζεη θαηά 

θαηξνχο πνιινχο εξεπλεηέο θαη ζπγγξαθείο.  

 Οη ΦΒ είλαη νξγαλσκέλεο ζπιινγέο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, νη νπνίεο έρνπλ 

θαηαζηήζεη δπλαηφ κε ηελ ελζσκάησζε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο αξηζκνχ 

ηερλνινγηψλ ηελ επηγξακκηθή (online) δηαζεζηκφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 

ηνπο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Οη ΦΒ δελ είλαη κφλν απιέο ζπιινγέο ςεθηαθψλ 

εγγξάθσλ θαη αληηθεηκέλσλ αιιά πξφθεηηαη γηα εθαξκνγέο, πνπ πξνζθέξνπλ ην 

πεξηερφκελν αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ νξγάλσζε, 

επεμεξγαζία, δφκεζε θαη πξνζπέιαζε ηεο απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίαο απφ ηνπο 

ρξήζηεο
30

. Έρνληαο σο βάζε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ε ΦΒ ππνζηεξίδεηαη απφ κηα 

βάζε δεδνκέλσλ, αθνχ ζχκθσλα κε ην λφκν, βάζε δεδνκέλσλ είλαη ε ζπιινγή 

έξγσλ, δεδνκέλσλ ή άιισλ αλεμάξηεησλ ζηνηρείσλ, δηεπζεηεκέλσλ θαηά 

ζπζηεκαηηθφ ή κεζνδηθφ ηξφπν θαη αηνκηθψο πξνζηηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα ή άιιν 

ηξφπν (άξζξν 2 παξ. 2α λ. 2121/1993 θαη άξζξν 3 θαη 1 παξ. 2 Οδεγίαο 96/9). 

Οη βηβιηνζήθεο δηαδξακαηίδνπλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσλία καο, 

θαζψο είλαη ζεκαηνθχιαθεο ηεο πνιηηηζηηθήο 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 θάλεηο ηε ζεκαζία ηνπο. Δλδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο ησλ ΦΒ 

είλαη θαη ε ζρεηηθή πξσηνβνπιία πνπ αλέιαβε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή i2010 κε ην 

ζρέδην δεκηνπξγίαο κηαο εηθνληθήο επξσπατθήο βηβιηνζήθεο, πνπ σο ζηφρν ηεο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε φιν ηνλ επηζηεκνληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πινχην ηεο 

Δπξψπεο.
31

  

Τπάξρεη έλα πιήζνο ζεκάησλ
32

 πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ θαηά ηε 

δεκηνπξγία θαη ην ζρεδηαζκφ κίαο ΦΒ, ζηα νπνία εθηφο απφ ην πιηθφ, ηελ 

                                                
30 «...ε έλλνηα ηεο "ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο" δελ ηζνδπλακεί απιά κε κηα ςεθηνπνηεκέλε ζπιινγή κε εξγαιεία 
δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο. Αθνξά κάιινλ έλα πεξηβάιινλ, ην νπνίν ελψλεη ζπιινγέο, ππεξεζίεο θαη αλζξψπνπο 
γηα ηελ ππνζηήξημε νιφθιεξνπ ηνπ θχθινπ δσήο ηεο δεκηνπξγίαο, δηάρπζεο, ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο δεδνκέλσλ, 
πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο». Santa Fe planning workshop on distributed knowledge work, environments, Digital 
Library Initiative (DLI), March 1997. 
31Βι. γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην: 

http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm . 
32 Πνιιά ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ήγεηξε θαη ε πξφζθαηε απφθαζε ηεο εηαηξίαο Google λα ςεθηνπνηήζεη 

ηηο ζπιινγέο απφ πέληε ζεκαληηθέο βηβιηνζήθεο (Harvard, Stanford, Michigan, Oxford θαη 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 

http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
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πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ, ηνπο ρξήζηεο, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο βηβιηνζήθεο, ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Απηφ 

πνπ είλαη αλεπίδεθην ακθηζβήηεζεο είλαη φηη, κνινλφηη νη πεξηζζφηεξνη πνπ 

αζρνινχληαη κε ην ζέκα «δεκηνπξγία ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο» δελ παξαγλσξίδνπλ 

ηνλ παξάγνληα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ, 

παξφιαπηα ε αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο είλαη κνλνδηάζηαηε, γηαηί πεξηιακβάλεη 

ζπλήζσο κφλν ηελ πεξηνπζηαθή πιεπξά ηνπ δηθαηψκαηνο, ελψ γηα ην εζηθφ δηθαίσκα 

ηεξείηαη ζηγή ηρζχνο. 

Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ πψο απεηινχληαη θαη γεληθά πνηνπο θηλδχλνπο 

πξνζβνιήο αληηκεησπίδνπλ νη εζηθέο εμνπζίεο ησλ δεκηνπξγψλ ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΒ πξέπεη θαη’ αξρήλ λα γίλεη αληηθείκελν ζχληνκεο κειέηεο ε 

θαηαζθεπή, ν ζρεδηαζκφο, ε ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε ηεο ΦΒ θαη λα κειεηεζνχλ 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Οη ηξεηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ησλ ΦΒ, νη νπνίεο απνηεινχλ 

νπζηαζηηθά θαη ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηνπο είλαη: i) ε ςεθηνπνίεζε ησλ έξγσλ, ii) ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πεγψλ θαη iii) ε αξρεηνζέηεζε ησλ ςεθηαθψλ πεγψλ.  

 

1. Πεξηερόκελν 

 

Όζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν πνπ ε ΦΒ πεξηέρεη, ην ζχλεζεο είλαη εθηφο απφ 

αξρεία θεηκέλσλ λα πεξηιακβάλεη θαη αξρεία πνιπκέζσλ. Οη εμειίμεηο θαη ε πξφνδνο 

ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ θάλεη δπλαηή ηε δηαρείξηζε ηεξάζηησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, νη 

νπνίεο κπνξνχλ, αλ ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηεξάζηηα 

ςεθηαθή ζπιινγή. Αληηθείκελν κηαο ηέηνηαο ηεξάζηηαο ζπιινγήο είλαη ζπλήζσο 

εθηφο απφ βηβιία θαη θσηνγξαθίεο, κνπζεηαθά αληηθείκελα, κνπζηθή, ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο, φπεξα θαη κπαιέην, νκηιίεο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο
33

. 

 

2. Ψεθηνπνίεζε 

 

                                                                                                                                      
αληηθείκελν ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε κφλν νξηζκέλεο πξνηάζεηο ζχκθσλα 
ηνπιάρηζηνλ κε ηηο εμαγγειίεο ηεο εηαηξίαο αιιά ππνινγίδεηαη φηη ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα 

δίλεη ζηνπο ρξήζηεο πξφζβαζε ζε εθαηνκκχξηα βηβιίσλ, βι. ζρεηηθά 
http://www.google.com/press/pressrel/print_library.html. 
33 Έθζεζε, 5. 

http://www.google.com/press/pressrel/print_library.html
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Μηα ςεθηαθή βηβιηνζήθε πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα είλαη απηφ πξνζβάζηκν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν πεξηζζφηεξν πιηθφ 

ηνπ παξειζφληνο βξίζθεηαη φκσο ζε αλαινγηθή κνξθή θαη ζπλεπψο ην πξψην βήκα 

γηα λα θαηαζηεί ην πιηθφ πξνζβάζηκν online είλαη ε ςεθηνπνίεζή ηνπ.  

Έλα απφ ηα πην θαίξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΦΒ, πνπ ζεκαηνδνηεί ηα 

πεξηζζφηεξα πξνηεξήκαηά ηεο αιιά θαη ηελ αηηία δεκηνπξγίαο ζσξείαο 

πξνβιεκάησλ, αλαθνξηθά ηνπιάρηζηνλ κε ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, είλαη απηφο ν 

ςεθηαθφο ηεο ραξαθηήξαο
34

. Η ςεθηαθή επεμεξγαζία, ε ςεθηνπνίεζε, απνηειεί ηελ 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ έξγσλ κέζσ ε/π θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο 

ζηελ ΦΒ
35

. Ση είλαη φκσο ε ςεθηνπνίεζε; Η ςεθηνπνίεζε δελ αλαθέξεηαη ζε έλα 

θαηλνχξγην έξγν. Γελ είλαη κφλν έλα επηπξφζζεην κέζν, νχηε απνηειεί έλαλ 

θαηλνχξγην ηξφπν αμηνπνίεζεο πξνζηαηεπηένπ πιηθνχ. Η ςεθηνπνίεζε ζεκαίλεη ηε 

δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο φισλ ησλ εηδψλ ησλ έξγσλ, πνπ είλαη παξαδνζηαθά 

ελζσκαησκέλα ζε δηαθνξεηηθά κέζα, ζε κηα δπαδηθή παξνπζίαζε, ρξεζηκνπνηψληαο 

δειαδή ηνπο δπαδηθνχο αξηζκνχο (0 θαη 1)
36

. Απηά ηα έξγα, αλεμάξηεηα αλ είλαη 

θείκελα, εηθφλεο ή ήρνη ή νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο, κπνξνχλ λα 

απνζεθεπηνχλ ζε έλα κνλαδηθφ κέζν
37

. Η ςεθηνπνίεζε δελ δίλεη κφλν ηε δπλαηφηεηα 

κεηαηξνπήο ησλ έξγσλ ζε ςεθηαθή κνξθή αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζήο 

ηνπο ζηνλ ίδην θνξέα
38

. Παξφιν φκσο πνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα έξγα 

ςεθηνπνηνχληαη, κνηάδνπλ κε απιά δεδνκέλα θαη κεηαδίδνληαη αθξηβψο κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, ρσξίο λα ππάξρεη θακηά ζπγθεθξηκέλε κνξθή έθθξαζεο
39

, δελ απνηεινχλ 

απιψο έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ αιιά δηαηεξνχλ ηελ πθή θαη ην ραξαθηήξα ηνπ 

πλεπκαηηθνχ έξγνπ. 

 

3. Καηεγνξηνπνίεζε θαη Αλαδήηεζε − Μεηαδεδνκέλα 

                                                
34 Παπαδοπούιοσ, Η πλεπκαηηθή δεκηνπξγία ζην ρψξν θαη ην ρξφλν ηνπ δηαδηθηχνπ, ΓΔΔ 2002, 1214 θαη Jones, 
An artist’s entry into Cyperspace: Intellectual Property on the Internet, 2000 EIPR, 86-87. 
35 Μηα ηδηαίηεξε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ςεθηνπνίεζεο απνηειεί θαη ην γλσζηφ «scanning», θαηά ην νπνίν έλα 
θείκελν ή κηα εηθφλα κε ηε βνήζεηα ελφο αληίζηνηρνπ software «θσηνγξαθίδεηαη» απφ ηνλ ίδην ηνλ ε/π θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή$ Ensthaler/Bosch/Völker/Völker, Handbuch: Urheberrecht und Internet, εθδ. 
Recht und Wirtschaft, Schriftenreihe Kommunikation & Recht, Bd. 7, Heidelberg 2002, 171. 
36 Jones, 83 θαη Françon, Protection of Artists’ Moral Rights and the Internet, ζε Internet and Authors’ Rights, 
Pollaud-Dullian, Perspectives on Intellectual Property Services Series, εθδ. Sweet & Maxwell, London 1999, 73, 
76$ Davis, Pixel Piracy, Digital Sampling & Moral Rights, GRUR Int 1996, 888, 889 θαη Lea, Moral Rights and 
the Internet: Some Thoughts from a common Law Perspective, ζε Internet and Authors’ Rights, 1999, 89, 97. 
37 Dreier, Copyright Digitized: Philosophical Impacts and Practical Implications for Information Exchange in 
Digital Networks, ζε WIPO Worldwide Symposium on the impact of digital technology on copyright and 

neighboring rights, 1993, (ζην εμήο Dreier, WIPO) 187, 188. 
38 Dreier, WIPO, 187, 188. 
39 Lucas, Multimédia et droit d’auteur, ζε Le droit de multimédia – de la telématique à Internet, 1996, 122. 
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Έλα ζηνηρείν, πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ θαηαζθεπή θαη δνκή ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, πνπ απνηεινχλ ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ησλ ΦΒ, είλαη ηα 

κεηαδεδνκέλα (metadata), πνπ ζπλνδεχνπλ ηα ςεθηαθά αληηθείκελα. Με ηνλ φξν 

κεηαδεδνκέλα ελλννχκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλνδεχνπλ έλα αληηθείκελν, γηα 

παξάδεηγκα ηνλ ηίηιν ηνπ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ, ηελ πεξίιεςή ηνπ, ην δεκηνπξγφ ηνπ, 

ηελ εκεξνκελία θαη ηε ρψξα δεκνζίεπζεο, ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη, ηηο 

ιέμεηο-θιεηδηά θ.ά
40

. Σα κεηαδεδνκέλα δελ αθνξνχλ κφλν ζηα ζηνηρεία ηνπ 

πεξηερφκελνπ ηνπ έξγνπ, φπσο ν δεκηνπξγφο ηνπ θαη ν ηίηινο ηνπ αιιά κπνξνχλ λα 

ζρεηίδνληαη θαη κε ηε δηαρείξηζε ζπιινγήο, φπσο ε πνηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ε 

δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζήο ηνπ
41

. 

Γηα ηελ νξζή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ΦΒ είλαη 

απαξαίηεηε ε πξνζζήθε θαη επεμεξγαζία ελφο ζπλφινπ κεηαδεδνκέλσλ, ηα νπνία 

ζπλνδεχνπλ θαη ραξαθηεξίδνπλ ην θχξην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ (ειεθηξνληθά 

έγγξαθα). Υσξίο απηά ν κεραληζκφο θαηεγνξηνπνίεζεο αιιά θαη ν κεραληζκφο 

αλαδήηεζεο είλαη αδχλαην λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα παξάγνπλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα
42

. 

 

ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα γίλεη κηα δηάθξηζε φζνλ αθνξά ζηνπο θηλδχλνπο 

πξνζβνιήο, πνπ αληηκεησπίδεη ην εζηθφ δηθαίσκα αθελφο θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηε 

δεκηνπξγία ηεο ΦΒ απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο θαη αθεηέξνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο.  

 

ΙV. Προζβολές ηθικού δικαιώμαηος από ηοσς δημιοσργούς ηης ΨΒ 

 

1. H εμνπζία δεκνζίεπζεο 

 

χκθσλα κε ηελ εζηθή εμνπζία δεκνζίεπζεο ν δεκηνπξγφο είλαη ν κφλνο πνπ 

κπνξεί λα απνθαζίζεη ην πφηε, πνχ θαη πψο ζα θάλεη ην έξγν ηνπ πξνζηηφ ζην θνηλφ 

(άξζξν 4 § 1 ζη. α# λ. 2121/1993). Η εμνπζία δεκνζίεπζεο πθίζηαηαη, ζχκθσλα 

ηνπιάρηζηνλ κε ηελ θξαηνχζα άπνςε, γηα θάζε δηαθνξεηηθφ ηξφπν εθκεηάιιεπζεο 

                                                
40 Ό.π., 6.  
41 Ό.π., 11. 
42 Ό.π., 63. 
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ηνπ έξγνπ (θαη ζε απηφλ δελ ελλνείηαη ε αλαδεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ, δειαδή κηα 

δεχηεξε δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ κε ηελ ίδηα αθξηβψο κνξθή). Κάζε λένο ηξφπνο 

δηάδνζεο ηνπ έξγνπ απνηειεί έλα απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο, πνπ 

απνλέκεηαη αξρηθά ζην δεκηνπξγφ θαη είλαη ινγηθφ επαθφινπζν λα αλαγλσξίδεηαη ζε 

απηφλ ε εμνπζία πξψηεο δεκνζίεπζήο ηνπ. Η εμνπζία δεκνζίεπζεο θαιχπηεη 

ζπλεπψο θάζε λέα δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ, πνπ ιακβάλεη ρψξα κε λέα κνξθή θαη κε 

έλαλ άιιν ηξφπν, θαζψο κε θάζε ηέηνηα λέα δεκνζίεπζε ζίγνληαη ηα εζηθήο θχζεσο 

ζπκθέξνληα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη απφ κία δηαθνξεηηθή άπνςε
43,44

. Ο δεκηνπξγφο 

ζπλεπψο κπνξεί λα εκπνδίζεη ηε δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζε έλα κέζν ή κε έλαλ 

ηξφπν, πνπ ην ζεσξεί αθαηάιιειν
45

. Απηφ είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ κε ςεθηαθή κνξθή ζηηο ΦΒ, αθνχ ηέηνηα δεκνζίεπζε ζε 

έλα δηαθνξεηηθφ κέζν, πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην δεκηνπξγφ αθφκε θαη κεηά απφ ηε 

κεηαβίβαζε κηαο νξηζκέλεο πεξηνπζηαθήο εμνπζίαο ζε θάπνηνλ ηξίην. 

Ο δεκηνπξγφο έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα παξνπζηάζεη θαη λα 

θαηαζηήζεη ην έξγν ηνπ πξνζηηφ ζην θνηλφ, ελζπξκάησο ή αζπξκάησο ή κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ψζηε νπνηνζδήπνηε λα έρεη πξφζβαζε ζηα έξγα απηά, 

φπνπ θαη φηαλ επηιέγεη ν ίδηνο
46

 (πεξηνπζηαθή εμνπζία ηεο παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ 

ζην θνηλφ/εμνπζία ςεθηαθήο κεηάδνζεο). Απηφ ζεκαίλεη φηη ν δεκηνπξγφο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθαζίζεη πφηε ζα πξνβεί ζηελ ελέξγεηα απηή θαη κάιηζηα, φπσο 

ξεηψο ν λφκνο ζπκπιεξψλεη, ηα δηθαηψκαηά ηνπ απηά δελ αλαιψλνληαη κε 

νπνηαδήπνηε πξάμε παξνπζίαζεο ζην θνηλφ. Απηή ε αλαλεσκέλε δπλαηφηεηα 

άζθεζεο ηεο εμνπζίαο δεκνζίεπζεο ελφο έξγνπ, ην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ήδε αιιά 

                                                
43 v. Gamm, Urheberrechtsgesetz Kommentar, 1968, § 12, αξ. 7, 302$ Möhring/Nikolini/Kroitzsch, 
Urheberrechtsgesetz Kommentar, 2000, § 12, αξ. 2, 252. Βι. φκσο αληίζεηα Ulmer, Urheber-und Verlagsrecht, 

1980, 211 θαη ηοσ ίδηοσ, Das Veröffentlichungsrecht des Urhebers, FS für Hubmann zum 70. Geburtstag, Beitrage 
zum Schutz der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Leistungen, 1985, 435, πνπ ππνζηεξίδεη φηη ζε κηα 
δεκνζίεπζε δηαθνξεηηθήο κνξθήο κπνξεί κελ λα ζίγνληαη πλεπκαηηθά ζπκθέξνληα ηνπ δεκηνπξγνχ, δελ είλαη 
φκσο δπλαηή ε επίθιεζε ηεο εμνπζίαο δεκνζίεπζεο αιιά κφλν νη αληίζηνηρεο πεξηνπζηαθέο εμνπζίεο. 
44 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ην γεξκαληθφ λνκνινγηαθφ παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ην πνξηξέην ελφο εθδφηε κηαο 
εθεκεξίδαο, LG Berlin, 9.6.1982, GRUR 1983, 761 επ.. Έλαο γλσζηφο δσγξάθνο δεκηνχξγεζε έλα πνξηξέην θαη 
ην εμέζεζε δεκφζηα ζε κηα έθζεζε ησλ έξγσλ ηνπ. Έλαο ηειενπηηθφο ζηαζκφο πξφβαιε θαη’ επαλάιεςε ην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν. Καζψο ε εθπνκπή δελ είρε ηελ έγθξηζε ηνπ δσγξάθνπ, παξαβίαζε ηελ πεξηνπζηαθή εμνπζία 

ηνπ δεκηνπξγνχ γηα ηε κεηάδνζε ηνπ έξγνπ ζην θνηλφ κέζσ ηεο ηειεφξαζεο αιιά θαη ηελ εζηθή εμνπζία 
δεκνζίεπζεο. Η εμνπζία δεκνζίεπζεο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηελ πξψηε δεκνζίεπζε 
αιιά επηθπιάζζεη γηα ην δεκηνπξγφ ην δηθαίσκα λα απνθαζίδεη, αλ ην έξγν ηνπ πξέπεη λα δεκνζηεπζεί ζε έλα 
δηαθνξεηηθφ κέζν ή κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  
45 Δμάιινπ δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη θαη ην άξζξν 13 § 5 λ. 2121/1993 ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ζχκβαζε ή ε 
άδεηα εθκεηάιιεπζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αλαθέξεηαη θαη ζε ηξφπνπο εθκεηάιιεπζεο πνπ δελ ήηαλ 
γλσζηνί θαηά ην ρξφλν ηεο θαηάξηηζεο ηεο ζρεηηθήο δηθαηνπξαμίαο. πλεπψο, αλ έρεη θαηαξηηζζεί κηα 
δηθαηνπξαμία, πξνηνχ ε δπλαηφηεηα δηάδνζεο έξγσλ κέζσ Internet γίλεη γλσζηή, απηή ε δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε. 
46 Ά. 3 § 1 ζη. ε# λ. 2121/1993, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην ά. 81 § 1 ηνπ λ. 3057/2002, πνπ ελζσκαηψλεη ην ά. 3 
§ 1 Οδεγίαο 2001/29. 
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ζε δηαθνξεηηθφ κέζν, ζε κηα online βάζε δεδνκέλσλ (φπσο ε ΦΒ ζπλήζσο είλαη), δελ 

έρεη ζεσξεηηθή κφλν ζεκαζία αιιά θαη ηδηαίηεξα πξαθηηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

δεκηνπξγνί ησλ έξγσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ ηεο ΦΒ, 

πξέπεη λα έρνπλ ζπλαηλέζεη πξνεγνπκέλσο, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζεί ζε απηή ην έξγν 

ηνπο
47

. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε βηβιηνζήθε έρεη ζηελ θαηνρή ηεο έλα βηβιίν, ζην νπνίν 

ν δεκηνπξγφο είρε ζπλάςεη ηε ζχκβαζε έληππεο εθδφζεσο θαη είρε παξαρσξήζεη ηε 

ζρεηηθή πεξηνπζηαθή εμνπζία αλαπαξαγσγήο θαη ζπλεπψο θαη ηε ζρεηηθή εμνπζία 

δεκνζηεχζεσο δελ ζεκαίλεη φηη κπνξεί ρσξίο άιιν λα ζπκπεξηιεθζεί ε ςεθηαθή 

κνξθή ηνπ βηβιίνπ θαη ζην πιηθφ ηεο ΦΒ, γηαηί πξφθεηηαη γηα δεκνζίεπζε ζε 

δηαθνξεηηθφ κέζν θαη απνηειεί πεξηερφκελν δηαθνξεηηθήο πεξηνπζηαθήο εμνπζίαο
48

. 

Δπηπιένλ «δεκνζηεχσ» ζεκαίλεη «θάλσ πξνζηηφ ζην θνηλφ», ην νπνίν κε ηε 

ζεηξά ηνπ ζεκαίλεη φηη ην θάλσ πξνζηηφ ζε έλαλ θχθιν πξνζψπσλ επξχηεξν απφ ην 

ζηελφ θχθιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ
49

. πλεπψο, ε 

θαηαρψξεζε ελφο εγγξάθνπ ζε κηα νnline βάζε δεδνκέλσλ, κφλν ηφηε απνηειεί 

άζθεζε ηεο εμνπζίαο δεκνζίεπζεο, φηαλ πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ έρεη θάζε 

ρξήζηεο θαη φρη κφλν κηα εμεηδηθεπκέλε θαη πνιχ ζπγθεθξηκέλε νκάδα
50

.  

2. Η εζηθή εμνπζία αλαγλώξηζεο ηεο παηξόηεηαο  

 

Αλακθίβνια ε εμνπζία αλαγλψξηζεο ηεο παηξφηεηαο δηαηεξεί ηε ζεκαζία ηεο 

ζην ρψξν ησλ ΦΒ
51

. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα θαηαβάιεηαη, ψζηε λα απνδίδεηαη 

φρη κφλν ζσζηά ην φλνκα ηνπ δεκηνπξγνχ ζηελ θαηαινγξάθεζε αιιά θαη λα 

πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νλφκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ θάζε θνξά πνπ 

αλαθαιείηαη έλα έξγν ηφζν ζηελ νζφλε ηνπ ε/π φζν θαη ζηελ εθηχπσζε, αλ απηή 

είλαη δπλαηή.  

                                                
47 Decker, Urheberpersönlichkeitsrecht im Internet, ζε Hoeren/Sieber, Handbuch Multimedia-Recht, εθδ. C.H. 
Beck, München 2003, αξ. 96-98, 37. 
48 De Souza, Moral Rights and the Internet: Squaring the circle, 2002 Intellectual Property Quarterly, 265, 282. 
Βι. θαη γαιιηθή απφθ. Cour d’Appel, 9.12.1999, 8/2001 ECC, 62 – Groupe Progres v. Syndicat National des 

Journalistes. ηελ απφθαζε απηή θξίζεθε πσο ε ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε θαη ε απνζήθεπζε άξζξσλ εθεκεξίδαο 
ζε έλαλ server δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ κηα επέθηαζε ηεο δηάδνζεο ηνπ έξγνπ κε έληππε κνξθή, αθνχ απηή ε 
κνξθή εθκεηάιιεπζεο δελ πεξηιακβαλφηαλ ζηελ αξρηθή ζπκθσλία, ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ είλαη κεγαιχηεξν θαη ε 
δηάξθεηα ηεο δηάδνζεο δηαθνξεηηθή, φ.π., 67. Σελ ίδηα γλψκε ππνζηεξίδεη θαη ν Katzenberger, Δlektronische 
Printmedien und Urheberrecht, AfP 1997, 434, 435, ν νπνίνο φκσο πξνζζέηεη φηη ε δεκνζίεπζε ελφο θεηκέλνπ ζε 
κηα εθεκεξίδα εμαληιεί ηελ εμνπζία δεκνζίεπζεο αλαθνξηθά θαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηνπ ρξήζε (έθδνζε CD-
ROM ή νn-line βάζεηο δεδνκέλσλ), αλ ν δεκηνπξγφο γλσξίδεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν έληππν θάλεη ρξήζε ζπρλά θαη 
ειεθηξνληθψλ κέζσλ. 
49 Βι. ζρεη. θαη Καιιηλίθοσ, Internet, 60. 
50 Schricker/Katzenberger, § 6, αξ. 51, 214 θαη Alder, 336. 
51 Alder, 336. 
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Η ηδηαίηεξε θχζε ησλ έξγσλ πνιπκέζσλ (multimedia) δπζθνιεχεη ηελ 

εθαξκνγή ησλ παξαδνζηαθψλ ελλνηψλ ηνπ «δεκηνπξγνχ» θαη ηνπ «έξγνπ» ζε απηά
52

 

θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ αλαθνξά φισλ ησλ δεκηνπξγψλ. Ο 

κεγάινο αξηζκφο δεκηνπξγψλ πξνθαιεί δπζθνιίεο θαη ζην λα απνδνζεί ζηνλ θαζέλα 

απφ απηνχο ε ζπλεηζθνξά ηνπ. Μνιαηαχηα, απηέο νη δπζθνιίεο δελ είλαη 

αλππέξβιεηεο θαη κπνξνχλ λα ππεξθεξαζζνχλ κε ηελ αλαθνξά ησλ δεκηνπξγψλ ζε 

έλα ηδηαίηεξν ρσξηζηφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζην νπνίν πξφζβαζε κπνξεί λα απνθηά ν 

ρξήζηεο θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα. Μπνξεί βέβαηα ε εμνπζία αλαγλψξηζεο ηεο 

παηξφηεηαο κε ηε ζπιινγηθή αλαθνξά ησλ νλνκάησλ ησλ δεκηνπξγψλ λα εμαζζελεί 

θαηά ηη αιιά δελ παχεη λα πθίζηαηαη θαη, αθνχ πξφθεηηαη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, 

είλαη αλεθηή
53

. 

 

3. Η εμνπζία δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ έξγνπ  

  

Α. Ψεθηαθός ταραθηήρας 

 

Όπσο ήδε παξαηεξήζακε, έλα απφ ηα πην θαίξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΦΒ, πνπ 

ζεκαηνδνηεί ηα πεξηζζφηεξα πξνηεξήκαηά ηεο αιιά θαη δεκηνπξγεί ην κεγαιχηεξν 

φγθν ησλ πξνβιεκάησλ, είλαη ν ςεθηαθφο ραξαθηήξαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
54

. 

Αλακθηζβήηεηα ε εμνπζία ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο, ε νπνία επεξεάδεηαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ ςεθηαθή επνρή, είλαη ε εμνπζία δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο. 

Με ηελ ςεθηνπνίεζε ελφο έξγνπ, αλ δελ ππάξρεη έλα απνηειεζκαηηθφ ηερλνινγηθφ 

κέηξν πξνζηαζίαο, είλαη δχζθνιν ην έξγν λα κελ απνηειέζεη αληηθείκελν 

ηξνπνπνίεζεο ή αληηγξαθήο ρσξίο ηελ άδεηα θαη πνιιέο θνξέο ρσξίο νχηε ηε γλψζε 

ησλ δεκηνπξγψλ αιιά θαη ησλ δηθαηνχρσλ ησλ δηθαησκάησλ
55

.  

Ο ςεθηαθφο ραξαθηήξαο ησλ έξγσλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα 

αλαθνξηθά κε απηή ηελ εζηθή εμνπζία θαηά ηελ απνζήθεπζε, ηε δεκηνπξγία, ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηε δηαηήξεζε ησλ έξγσλ. 

                                                
52 Pessach, The Author’s Moral Right of Integrity in Cyberspace – A preliminary Normative Framework, IIC 
34/2003, 262. Βι. γηα ηελ έλλνηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηνπ έξγνπ ζηνλ θπβεξλνρψξν Dreier, WIPO, 187 επ θαη 
Sterling, Philosophical and Legal Challenges in Context of Copyright and Digital Technology, IIC 2000, 510-516. 
53 Françon, Protection of Artists’ Moral Rights and the Internet, 77. Τπνζηεξίδεηαη φκσο πσο ε εμνπζία 
αλαγλψξηζεο ηεο παηξφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ε αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ κπνξεί λα πεξηνξηζζεί 
ζπκβαηηθά$ Loewenheim/Koch/Loewenheim, Praxis des Online-Rechts, εθδ. Wiley-VCH, 1998, 292. 
54 Παπαδοπούιοσ, ΓΔΔ 2002, 1214 θαη Jones, 86-87. 
55 Μαρίλος, Πξνβιήκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε έξγσλ ιφγνπ ζε ςεθηαθέο βάζεηο 
δεδνκέλσλ, ΔιιΓλε 1996, 1223. 
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i. Πξνζβνιή ηεο εζηθήο εμνπζίαο δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο θαηά ηελ 

απνζήθεπζε ςεθηαθνχ έξγνπ  

  

Όηαλ ηα έξγα απνθηνχλ ςεθηαθή κνξθή γηα λα απνζεθεπηνχλ, ε πξάμε ηεο 

ςεθηνπνίεζεο έρεη σο ζθνπφ κφλν ηελ απιή αλαπαξαγσγή ησλ έξγσλ
56

. Καηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο απνζήθεπζεο, γηα λα κελ πξνζβιεζεί ε εμνπζία δηαηήξεζεο ηεο 

αθεξαηφηεηαο, δελ πξέπεη λα επέιζεη θακηά πξνζζήθε, αθαίξεζε ή ηξνπνπνίεζε ζην 

ςεθηνπνηνχκελν έξγν
57

.  

Απηή ε ίδηα ε ςεθηνπνίεζε ησλ έξγσλ κπνξεί θαηά ζπλέπεηα λα απνηειεί 

πξνζβνιή ηεο δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ έξγνπ θαη γηα απηφ απαηηείηαη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ απηφλ, πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ κεηαηξνπή ησλ έξγσλ ζε 

ςεθηαθά θαη ζηε ζπλέρεηα ηα απνζεθεχεη
58

. Παξά ηε ζεκαληηθή πξφνδν πνπ έρεη 

ζπληειεζηεί ζην ζρεηηθφ ηνκέα θαη ηηο νινέλα θαη πην αμηφπηζηεο ιχζεηο, πθίζηαληαη 

πεξηπηψζεηο, φπνπ ε ςεθηαθή ηερλνινγία δελ δίλεη πάληα ηέιεηεο αλαπαξαγσγέο
59

. 

Η απψιεηα ηεο πνηφηεηαο εμαξηάηαη φκσο απφ ην είδνο ηνπ έξγνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ςεθηαθή απεηθφληζε εηθαζηηθψλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ κπνξεί 

λα έρεη ρεηξφηεξε πνηφηεηα απφ ην πξσηφηππν
60

, θαζψο δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ 

φιεο νη ιεπηνκέξεηεο κε ηελ ίδηα θαζαξφηεηα θαη ηηο ρξσκαηηθέο αλαινγίεο
61

. Έηζη, ε 

ςεθηαθή κνξθή ελφο πίλαθα, φπνπ ην πξσηφηππν είλαη πνιχ ιεπηνκεξεηαθφ θαη κε 

πνιιέο ρξσκαηηθέο απνρξψζεηο, κπνξεί λα κελ απνηειεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

αληίγξαθν ηνπ πξσηφηππνπ.  

Αλαθνξηθά φκσο κε ηε ρεηξνηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ ρξσκαηηθή απφδνζε 

θαη ηελ πηζηφηεηα ησλ ςεθηαθψλ εηθφλσλ ή ηεο αθνπζηηθήο πνηφηεηαο ησλ 

ερνγξαθήζεσλ, πξέπεη λα ιάβεη θάλεηο ππφςε φηη νη ρξήζηεο είλαη ελήκεξνη ησλ 

ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ πθίζηαληαη ιφγσ ηεο ςεθηoπνίεζεο θαη δελ πξέπεη λα 

                                                
56 Βι. ζρεη. θαη Kohler, Copyright Liability on the Internet Today in Europe (Germany, France, Italy and the EU), 

EIPR 1999, 485, 487. 
57 Η αλάκεημε ζηνηρείσλ πεξηζζφηεξσλ απνζεθεπκέλσλ έξγσλ απνηειεί πξνζβνιή ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο, 
Alder, 339, ππνζ. 35. 
58 Duc Long, Intégrité et numérisation des œuvres de l’esprit, RIDA 183/2000, 24 θαη ππνζ. 15$ βι. ζρεη. θαη 
απφθαζε, φπνπ θξίζεθε πσο ε ρακειήο πνηφηεηαο αλαπαξαγσγή κηαο θσηνγξαθίαο ιφγσ ησλ ηερληθψλ, πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πξφζβαιε ην εζηθφ δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ, ΣGI Paris, 2.11.1988, Cah. Dr. Auteur, March 
1989, 19. 
59 Duc Long, 24$ Pessach, 254 θαη Έθζεζε, 13. 
60 De Souza, 265, 281. 
61 Μεηά απφ ηελ ςεθηνπνίεζε ζπρλά νη εηθφλεο ξεηνπζάξνληαη, ψζηε λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, 
ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο κφδαο θαη ηεο δηαθήκηζεο, Decker, 7.6. αξ. 61. 
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εθαξκνζζεί ζηελά ε εμνπζία δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ζε απηφ ην ρψξν
62

. Δίλαη 

ινγηθφ λα δερζνχκε πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ κφλν κηθξέο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο 

επέξρνληαη ιφγσ ηεο ςεθηνπνίεζεο, πνπ επηβάιινληαη νχησο ή άιισο ιφγσ ηερληθψλ 

επηηαγψλ θαη ζεσξνχληαη ηππηθέο ζε απηνχ ηνπ είδνπο αμηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ, δελ 

πξνζβάιιεηαη ην εζηθφ δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ ζρεηηθά κε ηελ εμνπζία 

δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ έξγνπ
63

. 

Απηή ε δηαπίζησζε φκσο δελ πξέπεη λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ε 

ςεθηνπνίεζε ελφο έξγνπ δελ απνηειεί πνηέ πξνζβνιή ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ 

δεκηνπξγνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη, αλ ε ςεθηνπνίεζε έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί, ρσξίο λα έρεη αμηνπνηεζεί ην κέγηζην δπλαηφ ησλ ηερληθψλ 

δπλαηνηήησλ
64

 ή αλ ιφγσ ησλ ηερληθψλ ειιείςεσλ επέξρεηαη κεηαβνιή ζηελ νπζία 

ηνπ έξγνπ. Πξνζβνιή ηεο ζρεηηθήο εζηθήο εμνπζίαο πξέπεη λα δερζνχκε φηη 

πθίζηαηαη θαη φηαλ γηα ην κέζν ρξήζηε δελ είλαη ζαθέο φηη νη ππάξρνπζεο ειιείςεηο 

νθείινληαη θαζαξά ζε ηερληθά πξνβιήκαηα
65

. Αλ φκσο νη πξνζβνιέο ζην έξγν ήηαλ 

αλαπφθεπθηεο ζπλέπεηεο ηεο ςεθηνπνίεζήο ηνπ θαη παξφιαπηα ν δεκηνπξγφο 

επηθαιείηαη ην εζηθφ ηνπ δηθαίσκα, κπνξεί λα πθίζηαηαη θαηαρξεζηηθή άζθεζε ηνπ 

εζηθνχ δηθαηψκαηνο
66

.  

Αλ ζαλ απνηέιεζκα ηεο ςεθηνπνίεζεο έρεη επέιζεη θαιπηέξεπζε ηεο εηθφλαο, 

πνπ δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην πξσηφηππν, ηφηε ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε ην 

ειιεληθφ δίθαην, ελδέρεηαη λα ζπληξέρεη θαη πάιη πξνζβνιή ηεο εζηθήο εμνπζίαο 

δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο, θαζψο δελ απαηηείηαη ε ηξνπνπνίεζε ή κεηαβνιή ηνπ 

έξγνπ λα είλαη πξνζβιεηηθή γηα ηελ ηηκή ή ηε θήκε ηνπ δεκηνπξγνχ αιιά αξθεί θαη 

κφλν ην γεγνλφο ηεο ηξνπνπνίεζήο ηνπ
67

. 

Πνιιέο θνξέο φκσο απηή ε δηαθνξνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο κπνξεί λα είλαη 

ζθφπηκε γηα ηελ απνηξνπή θινπήο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
68

 θαη λα νθείιεηαη ζε 

δηάθνξεο ηερληθέο θαη κεραληζκνχο, πνπ εθαξκφδνληαη γηα λα εκπνδίδνπλ 

αλεπίηξεπηεο αλαπαξαγσγέο ησλ πξνζηαηεπηέσλ απφ ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία 

                                                
62 Ensthaler/Bosch/Völker/Völker, Handbuch: Urheberrecht und Internet, 204 θαη Decker, 7.6. αξ. 66. 
63 Françon, Protection of Artists’ Moral Rights and the Internet, 81$ Koch, Grundlagen des Urheberrechtsschutzes 
im Internet und in Online-Dienst, GRUR 1997, 417, 427$ Decker, 7.6. αξ. 63 θαη Κηθθής, Σν κέιινλ ηνπ εζηθνχ 
δηθαηψκαηνο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ΥξΙΓ 2005, 294, 303. 
64 Françon, Protection of Artists’ Moral Rights and the Internet, 82.  
65 Ensthaler/Bosch/Völker/Völker, Handbuch: Urheberrecht und Internet, 204 θαη Decker, 7.6. αξ. 66. 
66 Françon, Protection of Artists’ Moral Rights and the Internet, 80, πνπ παξαπέκπεη θαη ζε Caron, Droit Moral et 
Multimedia, 1995, αξ. 8 θαη 13. 
67 Παπαδοπούιοσ, 101. Βι. θαη Duc Long, 40 αιιά contra Ensthaler/Bosch/Völker/Völker, Handbuch: 
Urheberrecht und Internet, 202. 
68 Duc Long, 24 θαη Pessach, 254. 
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έξγσλ
69

. θνπφο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ ρξήζεο 

είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πξνζβνιήο ησλ πξνζηαηεπηέσλ απφ ηελ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία έξγσλ θαη ε πξνζηαζία θπξίσο ησλ πεξηνπζηαθψλ εμνπζηψλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα, ε πξνβνιή έξγσλ ζε κέγεζνο κηληαηνχξαο, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε 

κε εηθαζηηθά, γξαθηθά ή νπηηθναθνπζηηθά έξγα, πνπ κπνξεί βέβαηα λα απνηξέπεη 

ηνπο ρξήζηεο λα πξνβνχλ ζε αλαπαξαγσγή ηνπο αιιά ηαπηφρξνλα δεκνζηεχεη ην 

έξγν ζε κηα ππνηηκεηηθή κνξθή, θαζψο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζηνπο ρξήζηεο κηα 

ιαλζαζκέλε εηθφλα γηα ην πεξηερφκελν ή κπνξεί λα κελ απνδψζεη ζε φιν ηεο ην 

κεγαιείν ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ
70

. Έλαο δεκηνπξγφο κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη φηη ηέηνηεο αιιαγέο πξνζβάιινπλ ηελ εμνπζία δηαηήξεζεο ηεο 

αθεξαηφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπ
71

. Η ηειηθή θξίζε εμαξηάηαη βέβαηα θαη απφ ην είδνο ηνπ 

έξγνπ, φπσο αλ πξφθεηηαη γηα έλα έξγν ηέρλεο ή γηα έλα επηζηεκνληθφ έξγν.  

Αλεπίηξεπηε κεηαβνιή κπνξεί λα απνηειεί θαη ε πξνζζήθε ελφο ινγφηππνπ, 

ελδερνκέλσο κε ηε κνξθή ελφο δπζαλάινγα κεγάινπ νξαηνχ πδαηνγξαθήκαηνο 

(watermark), απφ απηφλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηελ απνζήθεπζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ
72

. ε ηέηνηα πξνζζήθε πξνβαίλνπλ ζπρλά κεξηθέο 

βηβιηνζήθεο, κε απνηέιεζκα θαηά ηελ επίθιεζε εγγξάθσλ ή έξγσλ, πνπ βξίζθνληαη 

απνζεθεπκέλα ζηα αξρεία ηνπο, λα εκθαλίδεηαη απηφκαηα ν ινγφηππφο ηνπο. Μηα 

ηέηνηα πξνζζήθε κπνξεί λα πξνζβάιεη ηελ εμνπζία δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ 

δεκηνπξγνχ αιιά γεγνλφο απνηειεί φηη ζπρλά επηδεηείηαη απηή ε ιεηηνπξγία, θαζψο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο πεγήο ηνπ αληηγξάθνπ θαη 

απνζαξξχλεηαη ε καδηθή αληηγξαθή ςεθηαθψλ έξγσλ, πνπ απεηθνλίδνπλ έξγα 

εηθαζηηθήο ηέρλεο θαη φρη κφλν
73

. 

 

ii. Πξνζβνιή ηεο εζηθήο εμνπζίαο δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο θαηά ηελ ςεθηαθή 

επηθνηλσλία ή δηάδνζε ησλ ςεθηαθψλ έξγσλ 

 

                                                
69 Pessach, 254. 
70 Duc Long, 26, De Souza, 12 θαη Pessach, 254, ν νπνίνο παξαπέκπεη ζε κηα ακεξηθαληθή απφθαζε, πνπ έθαλε 
δεθηή απηή ηε κηθξνζθνπηθή απεηθφληζε (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εηθφλσλ απφ ηζηνζειίδεο), πξνθαλψο 
φκσο ρσξίο λα ιάβεη ππφςε ην εζηθφ δηθαίσκα ησλ δεκηνπξγψλ ησλ ηζηνζειίδσλ, ππνζ. 14. 
71 De Souza, 281. 
72 Αλάινγε κε απηήλ ηελ θαηάζηαζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί θαη ε πξνζζήθε ηνπ ινγφηππνπ ελφο θαλαιηνχ 
ζηελ πξνβνιή ελφο νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ, πνπ θξίζεθε απαξάδεθηε ζην παξειζφλ, ηνπιάρηζηνλ απφ ηε 

γαιιηθή λνκνινγία:. Cour d’Appel Paris D. 1990 Somm. 54, TGI Paris, GRUR Int 1989, 936 = 1990 ECC, 151 – 
La Cinq, κε παξαη. v. Lewinski. 
73 Βι. Duc Long, 22, Pessach, 255 θαη Κηθθής, 303. 
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Η πξνζβνιή ηεο εμνπζίαο δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο κπνξεί λα ιάβεη 

ρψξα θαη ρσξίο άκεζε πξνζβνιή ζηελ νπζία θαη ζην θνξέα ηνπ έξγνπ αιιά θαη κφλν 

αλ εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ παξνπζίαζήο ηνπ ζην θνηλφ ην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ δελ 

ζπκβαδίδεη κε ην ζπζρεηηδφκελν πεξηβάιινλ ηνπ ζηελ ΦΒ, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε 

ηνπ δεκηνπξγνχ. Έηζη ζηε θάζε ηεο δεκηνπξγίαο θαηεγνξηψλ έξγσλ ζε κηα ΦΒ, είλαη 

δπλαηφ έλα έξγν λα ηεζεί ππφ κηα αθαηάιιειε, θαηά ηελ άπνςε ηνπ δεκηνπξγνχ, 

θαηεγνξία. Γηα παξάδεηγκα, ν δεκηνπξγφο έρεη ζπγγξάςεη έλα έξγν γηα ηελ αζεΐα θαη 

ζε κηα ΦΒ, αληί λα ην θαηαηάμνπλ ζηελ θαηεγνξία «Φηινζνθία θαη Φπρνινγία»,ην 

εληάμνπλ ζηελ θαηεγνξία «Θξεζθεία θαη Θεσξία».  

Πξνβιήκαηα επίζεο κπνξνχλ λα αλαθχςνπλ, αλ ππάξρεη ζηελ ΦΒ 

δπλαηφηεηα ελδεηθηηθήο πξνβνιήο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ γηα επθνιία ηνπ ρξήζηε. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε θαηάηκεζε ησλ έξγσλ κπνξεί λα βξίζθεη αληίζεηνπο ηνπο 

δεκηνπξγνχο ησλ έξγσλ, ηδηαίηεξα αλ νη επηινγέο ησλ ηκεκάησλ δελ γίλνληαη κε 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηξφπν
74

.  

 

iii. Πξνζβνιή ηεο εμνπζίαο δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο θαηά ηε δηαηήξεζε ησλ 

ςεθηαθψλ έξγσλ 

 

Πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ζηελ εμνπζία δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ 

δεκηνπξγνχ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη κεηά απφ ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε θάζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ ςεθηαθψλ 

αληηγξάθσλ
75

. Με ηνλ φξν δηαηήξεζε ελλννχκε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

κεζφδσλ δηαηήξεζεο θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα δηαζθαιίζνπλ 

φηη ην ςεθηαθφ πιηθφ είλαη ζπλερηδφκελεο αμίαο (πξνηηκάηαη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο σο 

«ζπλερηδφκελεο» θαη φρη σο «δηαξθνχο», γηαηί έλαο ηέηνηνο φξνο είλαη απφιπηνο). Καη 

απηφ γηαηί παξά ηελ πξφνδν θαη ηηο ξεμηθέιεπζεο ηνκέο ηεο ηερλνινγίαο ην ςεθηαθφ 

πιηθφ κπνξεί λα θζαξεί$ γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη λα θαηαβιεζεί ε δένπζα 

πξνζνρή θαη λα δηεμάγνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη πνηφηεηαο ζην ςεθηαθφ πιηθφ, ψζηε λα 

                                                
74 ρεηηθψο ππάξρεη κηα ελδηαθέξνπζα απφθαζε ησλ γαιιηθψλ δηθαζηεξίσλ, ε νπνία έθξηλε φηη ηα απνζπάζκαηα 
πνπ ιήθζεθαλ απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη εηδηθφηεξα άξζξσλ δεκνζηεπκέλσλ ζηελ εθεκεξίδα Le monde, δελ 
πξνζέβαιαλ ην εζηθφ δηθαίσκα ησλ δεκηνπξγψλ ησλ άξζξσλ, θαζψο δελ ήηαλ εζθαικέλα ή −θαη’ νξζφηεξε 
δηαηχπσζε− δελ δεκηνπξγνχζαλ ιαλζαζκέλε άπνςε$ βι. Plenary Assembly, 30.10.1987, D. 1988, 21, κε παξαη. 
Cabannes = D. 1988, Summ. 106, κε παξαη. Colombet = RIDA 135/1988, 78, κε παξαη. Cabannes. 
75 Βι. αλαιπηηθά γηα ην ζέκα, Hedstrom, Digital preservation: a time bomb for Digital Libraries 

http://www.uky.edu/~kiernan/DL/hedstrom.html θαη Καραηδάς, Δηαηήξεζε − Μαθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε − 
Αζθάιεηα, απφ ην πλέδξην Φεθηνπνίεζε Πνιηηηζηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, Καιέο Πξαθηηθέο θαη ζέκαηα 
Πλεπκαηηθψλ Γηθαησκάησλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, 14.02.2005. 

http://www.uky.edu/~kiernan/DL/hedstrom.html
http://digitization.hpclab.ceid.upatras.gr/conference/presentations/23_Karatzas.zip
http://digitization.hpclab.ceid.upatras.gr/conference/presentations/23_Karatzas.zip
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δηαζθαιηζζεί ε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ θαη ζπλεπψο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ 

έξγνπ
76

. 

Γεληθά φζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ ΦΒ 

πνιινί πξνβιεκαηηζκνί έρνπλ δηαηππσζεί θαη δηάθνξεο ιχζεηο έρνπλ πξνηαζεί, 

θαζψο είλαη πηζαλφ νιφθιεξα ζπζηήκαηα ΦΒ λα πάςνπλ λα ππάξρνπλ, αλ δελ 

ιεθζνχλ εγθαίξσο ηα θαηάιιεια κέηξα
77

. Οη δξαζηηθέο αιιαγέο, πνπ ζεκεηψλνληαη 

ζηελ ηερλνινγία, ελδέρνληαη λα δεκηνπξγήζνπλ φρη κφλν πξνβιήκαηα πξφζβαζεο 

ζηηο ΦΒ αιιά θαη πξνβιήκαηα επηβίσζήο ηνπο. Αλαθνξηθά φκσο κε ηελ εζηθή 

εμνπζία δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο, φζν θαη παξάινγν θαη αλ αθνχγεηαη, θαηά ηελ 

θξαηνχζα ηνπιάρηζηνλ γλψκε, ε θαηαζηξνθή ηνπ έξγνπ δελ ζεσξείηαη φηη 

πξνζβάιιεη ηελ εζηθή εμνπζία δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ έξγνπ
78

. 

 

iv. Μεηαδεδνκέλα (Medata) 

 

Μία απφ ηηο βαζηθέο θαη απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο ηεο ΦΒ, φπσο ήδε 

παξαηεξήζακε, είλαη θαη ε δεκηνπξγία ησλ κεηαδεδνκέλσλ. ηα κεηαδεδνκέλα απηά 

εθηφο απφ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ίδην ην δεκηνπξγφ, νη νπνίεο είλαη βέβαηα απαξαίηεην 

λα αλαθέξνληαη ζσζηά, ψζηε λα θαιχπηεηαη ε εζηθή εμνπζία αλαγλψξηζεο ηεο 

παηξφηεηαο, πεξηιακβάλνληαη θαη πιεξνθνξίεο γηα ην ίδην ην έξγν, φπσο ν ηίηινο ηνπ 

αιιά θαη ε πεξίιεςή ηνπ.  

Η δεκηνπξγία ηεο πεξίιεςεο, παξφιν πνπ απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή ζην 

ρψξν ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο, είλαη ηθαλή λα εγείξεη ζνβαξά ζέκαηα πξνζβνιήο ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. χκθσλα κε ην γεξκαληθφ δίθαην ε δεκηνπξγία πεξηιήςεσλ 

(abstracts) έξγσλ γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ ή ζε άιιεο ζπιινγέο 

απνηεινχλ ζπρλά δηαζθεπή, ε νπνία αλήθεη ζην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα ηνπ 

                                                
76 Κάπνηεο απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνηφηεηαο κπνξνχλ λα απηνκαηνπνηεζνχλ αιιά κεξηθέο ζα 
απαηηνχλ πάληα ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε. Απηφ πξέπεη λα πξνβιεθζεί απφ ηελ αξρή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ΦΒ, 
θαζψο ε πηνζέηεζε ηέηνησλ κεζφδσλ ειέγρνπ πνηφηεηαο εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ έξγνπ 
κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, Έθζεζε, 13.  
77 Χο πξνηάζεηο πθίζηαληαη ε ζηξαηεγηθή κεηάπησζε (strategic migration) θαη ε ζηξαηεγηθή εμνκνίσζεο 
(emulation strategy). 
78 Κοσκάληος, Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, εθδ. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 2002, 265$ Παπαδοπούιοσ, 108επ 

θαη 211επ., Γαροσθαιηά, 148$, Παπαδοπούιοσ, Μαρία-Γάθλε, 385, Hegemann, Der Schutz des bildenden 

Künstlers vor Entstellungen und sonstigen Beeinträchtigungen seines Werkes durch direkte und indirekte 
Eingriffe, FS für Hertin zum 60. Geburtstag, εθδ. C.H.Beck, München 2000, 102. Τπνζηεξίδεηαη φκσο θαη ε 

αληίιεςε πσο κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ έξγνπ έλα κέξνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δεκηνπξγνχ, πνπ είρε βξεη ηελ 
έθθξαζή ηεο κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ράλεηαη, Schack, Geistiges Eigentum contra Sacheigentum, GRUR 
1983, 55, 60. 
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δεκηνπξγνχ
79

. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δχζθνια κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί, αλ θαη 

δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί, φηη πξφθεηηαη γηα έλα απηνηειέο έξγν, αθνχ ε πεξίιεςε 

δελ έρεη σο ζηφρν ηελ πξσηνηππία θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε λέα 

πξνζέγγηζε αιιά απιψο ηε ζχλνςε θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξηερφκελνπ κε ζχληνκν 

ηξφπν$ ζπλεπψο πξφθεηηαη γηα έλα παξάγσγν έξγν
80

. Δθηφο φκσο απφ ηελ πξνζβνιή 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο είλαη πηζαλφ λα πξνζβιεζεί θαη ε εζηθή εμνπζία 

δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ έξγνπ, θαζψο ν δεκηνπξγφο έρεη δηθαίσκα λα 

απνηξέςεη θάζε «παξακφξθσζε, πεξηθνπή ή άιιε ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ»
81

. Η 

πεξίιεςε κπνξεί λα κελ ζπκπεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

δεκηνπξγνχ απνηεινχλ ηελ νπζία θαη ηνλ ππξήλα ηνπ έξγνπ αιιά εθείλα πνπ ην 

πξνζεγγίδνπλ απφ κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, δεκηνπξγψληαο θαηά απηφλ 

ηνλ ηξφπν ζηνπο ρξήζηεο κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα γηα ην πεξηερφκελφ ηνπ. Γηα λα 

δνζεί ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα είλαη δπλαηφ είηε λα εγθξίλνληαη νη πεξηιήςεηο απφ 

ηνπο δεκηνπξγνχο είηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηφ ην ζθνπφ πεξηιήςεηο, πνπ νη 

ίδηνη νη δεκηνπξγνί έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη.  

Γηαθνξεηηθή είλαη ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ιεκκάησλ θαη βηβιηνγξαθηθψλ 

θαηαιφγσλ κε ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζε γηα ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, γηα ηα 

νπνία δελ κπνξεί λα δηαηππσζεί ε άπνςε φηη απνηεινχλ παξάγσγν έξγν
82

. 

 

Β. H ζηάζκηζε ηωλ ζσκθερόληωλ 

 

Μηα ζηάζκηζε ζπκθεξφλησλ δελ πξέπεη λα απνθιεηζζεί αλάκεζα ζηα 

ζπκθέξνληα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ζρεδηαζηψλ ηεο ΦΒ
83

. 

εκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηα θξηηήξηα ηνπ είδνπο θαη ηεο έληαζεο ηεο πξνζβνιήο 

θαζψο θαη ην δεκηνπξγηθφ χςνο ηνπ έξγνπ
84

. Όηαλ ινηπφλ νξηζκέλεο πξνζβνιέο 

νθείινληαη ζηε θχζε θαη ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ ςεθηαθνχ ραξαθηήξα, είλαη 

ζπλεζηζκέλεο θαη κπνξνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ λα πξνβιεθζνχλ, δελ πξφθεηηαη γηα 

                                                
79 Schricker/Loeweneim, § 23, αξ. 7, 445 θαη Mehrings, Information und Dokumentation (IuD) - Ein Stiefkind der 
Urheberrechtsnovelle? GRUR 1983, 275. 
80 Schricker/Loewenheim, § 3, αξ. 15, 138$ Schricker/Vogel, § Vor 87a, αξ. 33, 1327 θαη Flechsig, Speicherung 
von Printmedien in betriebseigene Datenbankarchive und die Grenze ihrer betrieblichen Nutzung, ZUM 1996, 
833, 835.  
81 Κοσκάληος, 222 θαη Παπαδοπούιοσ, 92 επ. 
82 Μαρίλος, ΔιιΓλε 1996, 1227. 
83 Αdler, 340 θαη Ensthaler/Bosch/Völker/Völker, Handbuch: Urheberrecht und Internet, 204. 
84 Schricker/Dietz, § 14, αξ. 30 επ., 296 επ. θαη Schwarz, 3-2.2, 12 επ. 
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αλεπίηξεπηεο ηξνπνπνηήζεηο, πνπ πξνζβάιινπλ ηελ εζηθή εμνπζία δηαηήξεζεο ηεο 

αθεξαηφηεηαο ηνπ έξγνπ
85

. 

ε απηήλ ηε ζηάζκηζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ εθκεηάιιεπζε ελφο έξγνπ 

δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο θαη αιιαγέο, πνπ επηβάιινληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηελ θαιιηηερληθή θαη αηζζεηηθή άπνςε άιισλ πξνζψπσλ θαη φρη 

ηνπ δεκηνπξγνχ, ελψ αλ επηβάιινληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο, ηερληθέο, νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ, κπνξνχλ λα γίλνπλ 

απνδεθηέο
86

.  

 

4. Η εμνπζία ππαλαρώξεζεο ή κεηάλνηαο  

 

Η εμνπζία ππαλαρψξεζεο ή κεηάλνηαο, αλ θαη ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζε λα 

αζθεζεί θαη κάιηζηα κε αθφκε κεγαιχηεξε επθνιία ζην ρψξν ηεο ΦΒ, θαζψο ην 

θφζηνο ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο ζα είλαη κηθξφηεξν απφ φ,ηη ζηα αλαινγηθά έξγα (ε 

θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα ηε ζεηηθή δεκία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ δελ ζα είλαη 

απαγνξεπηηθή)
87

, ζηελ πξάμε δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ, θαζψο 

ακθηζβεηείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο
88

. Δηδηθά, αλ ε ΦΒ είλαη πξνζβάζηκε απφ 

ην δηαδίθηπν, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο δηάδνζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ έξγνπ, 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ, ζε παγθφζκηα θιίκαθα, νπφηε ε εμνπζία 

ππαλαρψξεζεο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηθαλνπνηεηηθά, ψζηε λα πξνζηαηεπζεί ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ απφ ηελ θπθινθνξία ελφο έξγνπ, πνπ δελ 

αληαπνθξίλεηαη πηα ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ ή ζηηο πεξηζηάζεηο
89

. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα, πνπ δελ αθνξά έξγν πνπ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζε ΦΒ αιιά είρε 

αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, είλαη ην βηβιίν «Le Grande Secret» ηνπ Claude Gubler, 

γηαηξνχ ηνπ Γάιινπ πξνέδξνπ Mitterand, ν νπνίνο κεηά ην ζάλαην ηνπ ηειεπηαίνπ, 

έγξαςε κε ιεπηνκέξεηεο γηα ηε κάρε πνπ έδσζε ν Γάιινο πνιηηηθφο κε ηελ επάξαηε 

                                                
85 Ensthaler/Bosch/Völker/Völker, Handbuch: Urheberrecht und Internet, 204. 
86 Dietz, Authenticity of Authorship and work, ALAI Studies, Copyright in Cyberspace, Amsterdam 4-8 June 
1996, 174. αλ παξάδεηγκα θέξεη ν ίδηνο ηνλ ρξσκαηηζκφ αζπξφκαπξσλ ηαηληψλ, πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, ηνλ 
νπνίν θξίλεη απαξάδεθην, ελψ απνδέρεηαη ηνλ ρξσκαηηζκφ εθ ησλ πζηέξσλ κηαο επηζηεκνληθήο ηαηλίαο, ζθνπφο 
ηεο νπνίαο είλαη ε θαιχηεξε ρξσκαηηθή αληίζεζε, φ.π., 176.  
87 Βι. contra Σσλοδηλού, Η λνκηθή πξνζηαζία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, άθθνπια 2004, 186. 
88 Βι. Κηθθής, 303.  
89 Σσλοδηλού, 186. 
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λφζν. Οη γαιιηθέο αξρέο απέζπξαλ ην βηβιίν απφ ηελ θπθινθνξία κέζα ζε ιίγεο ψξεο 

αιιά δελ κπφξεζαλ λα εκπνδίζνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ ζην δηαδίθηπν
90

. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα εηπσζεί φηη πθίζηαηαη κελ ζεσξεηηθά ε 

δπλαηφηεηα άζθεζεο ηεο εμνπζίαο ππαλαρψξεζεο απφ ην δεκηνπξγφ γηα ηα έξγα, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΦΒ, εθφζνλ βέβαηα ζπληξέρνπλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, 

ακθίβνιε είλαη φκσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο θίλεζεο ζηελ πξάμε
91

. 

 

5. Η εμνπζία πξνζπέιαζεο 

 

Οχηε ε εμνπζία πξνζπέιαζεο εκθαλίδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηα πιαίζηα 

ζρεκαηηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο κηαο ΦΒ, θαζψο ζα κπνξνχζε λα γίλεη πηζαλφλ 

επίθιεζή ηεο, κφλν αλ ε πξφζβαζε ζην έξγν «θιεηδσζεί» κε ςεθηαθφ ηξφπν
92

$ 

νχησο ή άιισο φκσο γίλεηαη γεληθά απνδεθηφ απφ ηε ζεσξία φηη απηή ε εμνπζία 

αζθείηαη θπξίσο γηα ηα έξγα κνλαδηθήο ελζσκάησζεο
93,94

.
  
 

 

V. Προζβολές από ηοσς τρήζηες 

 

Σν εζηθφ δηθαίσκα ησλ δεκηνπξγψλ κπνξεί λα πξνζβιεζεί φρη κφλν απφ ηνπο 

ζπληειεζηέο ζρεδηαζκνχ θαη δεκηνπξγίαο κηαο ΦΒ αιιά θαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο. 

  

1. Η πξνζβνιή ηεο εζηθήο εμνπζίαο δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηόηεηαο  

 

Όπσο ήδε παξαηεξήζακε, ε πην επάισηε εζηθή εμνπζία είλαη απηή ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ έξγνπ ιφγσ ησλ έκθπησλ κε ηελ ηερλνινγία 

δπλαηνηήησλ ηξνπνπνίεζεο θαη παξακφξθσζεο
95

. Οπζηαζηηθά ε ςεθηαθή κνξθή ησλ 

έξγσλ απνηειεί κηα κεγάιε πξφθιεζε γηα ηνπο ρξήζηεο λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλν 

θαηά ηνλ επηηξεπηφ ηξφπν θαη λα κελ πξνβνχλ ζε αλεπίηξεπηεο πξνζβνιέο ησλ 

                                                
90 Έλα δεχηεξν επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη απηφ ηεο εθθιεζίαο ηεο ατεληνινγίαο ζηελ ππφζεζε 
Scientology v. Provider and Karen Spaink, Bezirksgericht, Den Haag v. 12.3.1996, Az 1996/160, ε νπνία κάηαηα 
πξνζπάζεζε λα εκπνδίζεη ηελ θπθινθνξία ελφο κπζηηθνχ εγγξάθνπ ηνπο ζην δηαδίθηπν, Decker, 7.6. αξ. 101. 
91 Decker, 7.6. αξ. 102. 
92 Κηθθής, 303. 
93 Κοηζίρες, 132$ Κοσκάληος, 266$ Μαρίλος, 197, αξ. 394 θαη $ Καιιηλίθοσ, 112, αξ. 78. 
94 Γηα ηε κεησκέλε ζεκαζία απηψλ ησλ δχν εζηθψλ εμνπζηψλ ζηελ Κνηλσλία ησλ Πιεξνθνξηψλ, βι. θαη 
Schricker, Urheberrecht auf dem Weg in die Informationgesellschaft, εθδ. Nomos, Baden-Baden 1997, 99. 
95 Duc Long, 38. 
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έξγσλ, πξαγκαηνπνηψληαο ηξνπνπνηήζεηο, πξνζζήθεο, δηαγξαθέο θαη ελ γέλεη 

κεηαβνιέο ηνπ έξγνπ.  

Σν ζέκα ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ έξγνπ εκθαλίδεηαη ινηπφλ 

ηδηαίηεξα πεξίπινθν ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Ο πνιηηηζκφο 

πξνσζείηαη, θαζψο ν θαζέλαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξαπεί ζε δηαδξαζηηθφ 

(interactive) δεκηνπξγφ
96

. Η ηερληθή δπλαηφηεηα ηνπ «copy», «cut», «paste», 

«merge» θαη «re-code» απινπνηεί ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία βάζεη ησλ 

πξνυπάξρνλησλ έξγσλ
97

. Απφ ηελ άιιε κεξηά απηή ε επθνιία θαζέλαο λα γίλεη 

δεκηνπξγφο
98

, ρσξίο λα απαηηνχληαη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο επελδχζεηο, ζπληειεί 

ζην λα γίλνληαη δπζδηάθξηηα ηα φξηα κεηαμχ ρξεζηψλ θαη δεκηνπξγψλ θαη θαζέλαο λα 

έρεη ελδηαθέξνλ ζηε δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο αθεξαηφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπ
99

. Η 

εμνπζία ηεο δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη έλαλ ηδηαίηεξν 

ξφιν ζε απηφ ην θαχιν θχθιν ηεο νηθεηνπνίεζεο μέλσλ έξγσλ θαη λα επηθέξεη κηα 

ηζνξξνπία ζηε ρξήζε απηψλ
100

. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα ηκήκα ελφο πξνυπάξρνληνο 

έξγνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο άιινπ, ν δεκηνπξγφο ηνπ αξρηθνχ έξγνπ 

κπνξεί θαη’ αξρήλ λα επηθαιεζηεί ηελ εζηθή εμνπζία δηαηήξεζεο ηεο 

αθεξαηφηεηαο
101

. Άιιν ζέκα είλαη βέβαηα θαηά πφζν πθίζηαηαη ε δεκηνπξγία ελφο 

θαηλνχξγηνπ ή παξάγσγνπ έξγνπ. Δθφζνλ πθίζηαηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν έξγσλ 

θαη ην δεχηεξν έξγν απνηειεί έλα αλεμάξηεην πξσηφηππν έξγν, ην νπνίν δελ κπνξεί 

λα αλαγλσξηζζεί ζαλ ην έξγν ηνπ πξψηνπ δεκηνπξγνχ, δελ πξέπεη λα εθαξκνζζεί ε 

εμνπζία δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο
102

. Καηά ζπλέπεηα, αλ έλαο ρξήζηεο 

δεκηνπξγήζεη έλα λέν έξγν βάζεη ελφο ήδε πξνυθηζηάκελνπ θαη πξνζζέζεη ηέηνηα 

ζηνηρεία ή αιιάμεη θάπνηα άιια έηζη, ψζηε λα κελ αλαγλσξίδεηαη πηα ην αξρηθφ έξγν, 

δεκηνπξγεί έλα αλεμάξηεην έξγν θαη δελ εμαξηά ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ απφ ηνλ 

αξρηθφ δεκηνπξγφ. 

                                                
96 Heide, The Moral Right of Integrity and the Global Information Infrastructure: Time for a new approach?, 
2/1996 U.S. Davis Journal of International Law & Policy, 222$ Pessach, 253$ Papatheodorou, Technologies for 
Copyright Protection and Management, Δπξσπατθή Γηάζθεςε γηα ηνλ Πνιηηηζκφ, ηελ Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία θαη 

ηελ θνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, 7/8 Απξηιίνπ 2003 Αζήλα, 83, 84. Όπσο αλαθέξεη θαη ν θνηλσληνιφγνο 
MacLuhan «ηνλ αηψλα ησλ computers o θαζέλαο καο είλαη εθδφηεο», παξαπνκπή απφ Μαρίλο, ΔιιΓλε 1996, 
1223. 
97 Pessach, 261. 
98 Σν Internet επέθηεηλε ηνλ θχθιν ησλ δεκηνπξγψλ ή ηνπιάρηζηνλ ηνλ θχθιν ησλ πηζαλψλ δεκηνπξγψλ αιιά θαη 
πεξηφξηζε ηνλ αξηζκφ ησλ ελδηάκεζσλ κεηαμχ ησλ δεκηνπξγψλ θαη ηνπ θνηλνχ, Pessach, 264. 
99 Gendrau, Digital Technology and Copyright: Can Moral Rights survive the disappearance of the Hard Copy? 
6/1995 Entertainment Law Review, 214, 217. 
100 Heide, 224. 
101 Γηα ην ζέκα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ζε έξγα πνιπκέζσλ βι. Duc Long, 46 επ. 
102 Pessach, 268. 
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πκβαίλεη φκσο κεξηθέο θνξέο λα επηδεηείηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ on-

line ρξήζηε, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ λέα έξγα ζαλ κηα «αιπζίδα ηέρλεο» (chain art). 

Έηζη, γηα παξάδεηγκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ Guggenheim, ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ λα ιακβάλνπλ ελεξγφ κέξνο ζηε 

δεκηνπξγία κηαο ζπλερψο δηαθνξεηηθήο εηθνληθήο ζεκαίαο, ελψ ππάξρνπλ άιιεο 

ηζηνζειίδεο, φπνπ νη ζεαηέο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζεηξάο γξάθνπλ ηηο δηθέο ηνπ 

εθδνρέο γηα ηελ εμέιημή ηεο ή αθφκε θαη βηληενπαηρλίδηα, πνπ νη ίδηνη νη ρξήζηεο 

δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο
103

. 

Έλαο άιινο αλεπηζχκεηνο ζπζρεηηζκφο ελφο έξγνπ, ν νπνίνο ελδέρεηαη λα 

επηθέξεη θαη πξνζβνιή ηεο εζηθήο εμνπζίαο δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ιφγσ ησλ 

ζπλζεθψλ παξνπζίαζεο ζην θνηλφ κπνξεί λα εκθαληζζεί θαη ιφγσ ηεο εθαξκνγήο 

ησλ ηερληθψλ framing (κε ηε ρξήζε πιαηζίσλ επηηξέπεηαη κέζσ θπιινκεηξεηψλ 

(browsers) λα απνθαιπθζεί ην πεξηερφκελν άιισλ ζειίδσλ, ρσξίο ν ρξήζηεο λα 

κεηαθηλεζεί ή λα αληηιακβάλεηαη ηε κεηαθίλεζή ηνπ απφ ηελ αξρηθή ζειίδα) θαη 

linking (δειαδή ησλ παξαπνκπψλ ζε άιιεο ζειίδεο ή ζε άιινπο ειεθηξνληθνχο 

ηφπνπο)
104

. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ framing θαη ηνπ linking κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ 

πξνβνιή ελφο έξγνπ ζε κηα άιιε ηζηνζειίδα
105

, πξνβνιή, ε νπνία ελδέρεηαη λα 

πξνζβάιεη ην εζηθφ δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνπζίαζεο 

ηνπ έξγνπ
106

. ρεηηθά κε ηελ ηερληθή linking δελ πξέπεη λα νδεγεζνχκε φκσο ζην 

ζπκπέξαζκα φηη θάζε ειεθηξνληθή ζχλδεζε ελφο έξγνπ κε άιια έξγα ή ηζηνζειίδεο 

απνηειεί πάληα πξνζβνιή αιιά εμαξηάηαη απφ ην αλ δεκηνπξγεί ζην ρξήζηε ηελ 

εληχπσζε φηη ν ίδηνο ν δεκηνπξγφο ηνπ πξψηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνίεζε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζχλδεζε θαη αλ ε ζπλάξηεζε θαη ζπζρέηηζε πνπ δεκηνπξγείηαη, 

αληίθεηηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ
107

. Σέηνηα πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη ε 

κνπζηθή επέλδπζε ηεο ηζηνζειίδαο ελφο αθξαίνπ πνιηηηθνχ θηλήκαηνο κε ην 

soundtrack κηαο ηδηαίηεξεο γλσζηήο θαη πςειψλ θαιιηηερληθψλ αμηψζεσλ ηαηλίαο
108

 

ή ε κνπζηθή επέλδπζε κηαο ηζηνζειίδαο ζπδήηεζεο εξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ (chatline) 

κε έλα θνκκάηη εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο
109

. Χο παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί 

                                                
103 Pessach, 253. 
104 Ensthaler/Bosch/Völker/Völker, Handbuch: Urheberrecht und Internet, 203$ Alder, 339$ Wurster, παξ. 16. 
105 Με ηε δεκηνπξγία ησλ hyperlinks εμππεξεηείηαη θαη ε εκπνξηθή πιεπξά ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο ε πιεζψξα 
απηψλ ησλ ζπλδέζεσλ νδεγεί ζε λέεο δηαθεκίζεηο, Legler/Steinmann, Von der Datenbank zum elektronischen 
Kiosk – juristische Aspekte der Werbung via Internet, NZZ αξ. 289, 12.12.1995, 26. 
106 Françon, Protection of Artists’ Moral Rights and the Internet, 79$ Kohler, EIPR 1999, 485, 490$ Ernst, NJW-
CoR 1997, 224, 225$ Gabel, Παξαη. ζε LG Düsseldorf, 29.4.1998, K & R 1998, 555, 556. 
107 Ensthaler/Bosch/Völker/Völker, Handbuch: Urheberrecht und Internet, 203. 
108 Ensthaler/Bosch/Völker/Völker, φ.π., 203 θαη Schwarz, Recht im Internet, 1996, 3-2.2, 13. 
109 TGI Paris, 7.4.1994, D. 1005, Somm. 56, κε παξαη. Colombet. 
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αθφκε ε ρξεζηκνπνίεζε κηαο ςεθηαθήο απφδνζεο ελφο δηάζεκνπ γιππηνχ, φπσο νη 

Γαλαΐδεο ηνπ Rodin, ζε κηα ηζηνζειίδα κε πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ή ρξεζηκνπνίεζε 

αλεμάξηεησλ άξζξσλ γηα ηελ πξνπαγάλδα ελφο πνιηηηθνχ αθξνδεμηνχ θφκκαηνο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ
110

.  

Ο λφκνο πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηα ελαιιαζζφκελα πξφζσπα ηεο 

θαηλνχξγηαο επηθνηλσληαθήο θαη δεκηνπξγηθήο γιψζζαο. Απηφ ζεκαίλεη κηα 

θηιειεχζεξε θαη εχθακπηε πξνζέγγηζε ηεο εμνπζίαο δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο 

ηνπ έξγνπ. Μηα άθακπηε πξνζέγγηζε θαη άηεγθηε εθαξκνγή πηζαλφλ λα επέθεξε ηε 

ζηίιβσζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ δπλαηνηήησλ, πνπ πεξηθιείεη ε θνηλσλία 

ησλ πιεξνθνξηψλ. Οπζηαζηηθά πξνηείλεηαη κηα ζηελή εθαξκνγή ηεο εζηθήο εμνπζίαο 

δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ζε απηήλ ηελ έθθαλζή ηεο. 

 

2. Η εμνπζία αλαγλώξηζεο ηεο παηξόηεηαο  

 

Μηα απφ ηηο πξνζβνιέο πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ νη ρξήζηεο είλαη ε 

παξαπνίεζε ηεο κλείαο ηνπ δεκηνπξγνχ. Αδηακθηζβήηεην γεγνλφο είλαη φηη ζηελ 

πξάμε ε ςεθηνπνίεζε ησλ έξγσλ θαζηζηά εχθνιε θαη εθηθηή ηε δεκηνπξγία 

αληηηχπσλ κε παξαπνηεκέλε κλεία ηνπ δεκηνπξγνχ. Παξά ηε δεκηνπξγία ηερλνινγηψλ 

θαη ζπζηεκάησλ γηα εθνδηαζκφ ησλ έξγσλ κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ δεκηνπξγνχ, ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ (βι. θαη ην λέν 

άξζξν 66Β λ. 2121/1993) πθίζηαηαη πάληα ν θίλδπλνο ηεο παξαπνίεζεο ηεο κλείαο 

ηνπ δεκηνπξγνχ
111

. 

 

VI. Έννομη προζηαζία 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πξνζβνιή ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ 

δεκηνπξγνχ κε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαπηχμακε παξαπάλσ, ν λφκνο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην δεκηνπξγφ λα ηελ αληηκεησπίζεη δπλακηθά θαη ηνλ εθνδηάδεη κε 

αμηψζεηο, ψζηε λα επηδηψμεη δηθαζηηθά ηελ έλλνκε πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ. 

                                                
110 Heide, 258 θαη Pessach, 253$ Strowel/Die, Liability with Regard to Hyperlinks, 24/2001 Columbia-VLA 
Journal of Law & Arts, 403, 428-9, 438-9, πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη κηα ηέηνηα παξνπζίαζε έξγσλ ζε έλα 
πεξηερφκελν, πνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθφ, κπνξεί λα απνηειεί πξνζβνιή ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ 

δεκηνπξγνχ, αλ είλαη πξνζβιεηηθή γηα ηελ ηηκή θαη ηε θήκε ηνπ αξρηθνχ δεκηνπξγνχ, βι. παξαπνκπή απφ 
Pessach, 254. 
111 Alder, 336. 
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Η ειιεληθή λνκνζεζία πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο δεκηνπξγεί έλα πιέγκα 

δηαηάμεσλ, πνπ πεξηιακβάλεη αζηηθέο (α. 65 λ. 2121/1993) θαη πνηληθέο θπξψζεηο (α. 

66 λ. 2121/1993). Δθηφο φκσο απφ ηηο ξπζκίζεηο, επίθιεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 

γίλεη κεηά απφ ηελ πξνζβνιή ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο, ν λφκνο ζεζπίδεη θαη ηε 

δπλαηφηεηα ιήςεο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ζε πεξίπησζε απεηιήο πξνζβνιήο ηνπ 

εζηθνχ δηθαηψκαηνο (α. 63
Α
 – 64

Α
 λ. 2121/1993). ηα κέηξα πξφιεςεο ηεο 

πξνζβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο, φπσο ν λφκνο ηα ραξαθηεξίδεη, εκπίπηνπλ ηα 

ηερλνινγηθά κέηξα πξνζηαζίαο, ηα δηνηθεηηθήο ή αζηπλνκηθήο θχζεσο κέηξα (α. 63 

παξ. 1 θαη 2 λ. 2121/1993) θαη ηα δηθαζηηθά κέηξα πξνζηαζίαο. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ηα ηερλνινγηθά κέζα πξνζηαζίαο (α. 66
Α
 – 66

Γ
 λ. 2121/1993) απνηεινχλ 

ηα πην ελδεδεηγκέλα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθπγή πξάμεσλ πξνζβνιήο ηνπ 

εζηθνχ δηθαηψκαηνο ζην πιαίζην ησλ ΦΒ, φπσο είλαη ε θξππηνγξάθεζε 

(encryption)
112

, ην ςεθηαθφ πδαηφζεκα ή πδαηνγξάθεκα
113

 (digital watermarking), νη 

ςεθηαθέο θιεηδαξηέο (digital locks) θαη ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή (digital 

signature)
114

. 

 

VII. Επίλογος − Ο ζσμβιβαζμός ηοσ «αζσμβίβαζηοσ» 

 

Σν αζπκβίβαζην κεηαμχ ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ εζηθνχ 

δηθαηψκαηνο δελ είλαη ηφζν αγεθχξσην, φζν ηνπιάρηζηνλ αξρηθά θαίλεηαη. Αλ 

δερζνχκε κηα πην ειαζηηθή κνξθή ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο, είλαη αλακθηζβήηεηα 

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

έλλνηεο
115

. 

                                                
112 Βι. έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ζηε κνπζηθή βηνκεραλία, φπνπ to Electronic Music Management Systems 
(EMMS), δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο, ρξεζηκνπνηψληαο θξππηνγξαθηθέο κεζφδνπο, λα 
παξαδίδνπλ κε αζθάιεηα albums θαη singles ζην δηαδίθηπν. Γηα θάπνηεο ακθηβνιίεο ελάληηα ζηελ 
θξππηνγξάθεζε, βι. Gendreau, Intention and Copyright Law ζε Internet and Authors’ Rights, ed. Pollaud-
Dullian, 1999, 1, 16. 
113 Βι. ζρεη. Gottschalk, Digitale Musik und Urheberrecht aus US-amerikanischer Sicht, GRUR Int 2002, 95, 104 
θαη εθεί πεξαηηέξσ παξαπνκπέο ζηελ ππνζ. 147 θαζψο θαη νnline Digimarc & Copyright Protection, 
http://www.digimarc.com/watermarking/tech0verview.asp, φπνπ θαη εμεγείηαη πσο είλαη δπλαηή ε αλίρλεπζε ησλ 

παξάλνκσλ αληηγξάθσλ$ Papatheodorou, 84 επ.$ Wand, Technische Identifizierungs- und Schutzsysteme in 
Internet und Multi-mediarecht (Ηrsg. Lehmann), 1997, 37. 
114 Βι. ζρεη. Οδεγία 1999/93/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13.12.1999, ζρεηηθά κε 
ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, ΔΔΔΚ αξ. L. 13/12 ηεο 19.1.2000. χκθσλα κε ηελ Οδεγία 
σο «ειεθηξνληθή ππνγξαθή» λννχληαη δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηα νπνία είλαη ζπλεκκέλα ζε, ή ινγηθά 
ζπζρεηηδφκελα κε, άιια ειεθηξνληθά δεδνκέλα θαη ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ σο κέζνδνο απφδεημεο ηεο γλεζηφηεηαο 
(άξζξν 2 § 1), ελψ «πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή», ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα 
κε ηνλ ππνγξάθνληα, είλαη ηθαλή λα ηαπηνπνηήζεη ηνλ ππνγξάθνληα, δεκηνπξγείηαη κε κέζα ηα νπνία ν 

ππνγξάθσλ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν θαη ζπλδέεηαη κε ηα δεδνκέλα, ζηα νπνία αλαθέξεηαη, 
θαηά ηξφπν, ψζηε λα κπνξεί λα εληνπηζηεί επαθφινπζε αιινίσζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ (άξζξν 1 § 2). 
115 Françon, Protection of Artists’ Moral Rights and the Internet, 84. 

http://www.digimarc.com/applications/copyright/Copyright:in.html
http://www.is-frankfurt.de/veranstaltung/SBWL_WS9697/Internetrecht.HTML#56#56
http://www.is-frankfurt.de/veranstaltung/SBWL_WS9697/Internetrecht.HTML#56#56
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Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ε πηνζέηεζε κηαο θαηλνχξγηαο αληίιεςεο. Μηα 

απζηεξή εθαξκνγή ησλ εζηθψλ εμνπζηψλ ζηελ ςεθηαθή θνηλσλία κπνξεί λα 

απνδεηρζεί αλαπνηειεζκαηηθή. Μηα νξηζκέλε ειαζηηθφηεηα είλαη αλαγθαία, 

εμαξηεκέλε απφ ην είδνο ησλ έξγσλ, ηνπο ηξφπνπο εθκεηάιιεπζεο θαη ην ελδερφκελν 

ζπκβαηηθφ πεξηερφκελν
116

. Υαξαθηεξηζηηθή ζε απηφ ην ζεκείν είλαη θαη ε απφθαζε 

ζρεηηθά κε ην εζηθφ δηθαίσκα, πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ ALAI ζην ηέινο ηνπ 

πλεδξίνπ ζηελ Ακβέξζα (19-24 επηεκβξίνπ 1993)˙ ελψ επηβεβαίσζε φηη ε 

αλαγλψξηζε θαη ε πξνζηαζία ησλ εζηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ δεκηνπξγψλ είλαη κηα 

απαξαίηεηε βάζε γηα λα δηαζθαιίζεη ζηνπο δεκηνπξγνχο έλα αιεζηλά 

απνηειεζκαηηθφ θαζεζηψο, παξφιαπηα δέρζεθε πσο «έλαο βαζκφο επειημίαο ζηελ 

εθαξκνγή ησλ εζηθψλ δηθαησκάησλ πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφο εμαξηψκελνο απφ ηνλ 

ηχπν ηνπ έξγνπ θαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο ηξφπνπο εθκεηάιιεπζήο ηνπ»
117

. 

Καη απηφ γηαηί ην εζηθφ δηθαίσκα πξέπεη λα επηβηψζεη. Όζν θαη αλ 

θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα κεηαηφπηζεο ηνπ βάξνπο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο απφ 

ην δεκηνπξγφ ζην έξγν, ν δεκηνπξγφο είλαη θαη παξακέλεη απηφο πνπ θηλεί ηε κεραλή 

ηεο πνιηηηζηηθήο βηνκεραλίαο. Όρη θπζηθά κε ηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο δχλακεο, 

αθνχ ζπλήζσο απηή είλαη πνπ ηνπ ιείπεη, αιιά κε ηελ έλλνηα φηη ν δεκηνπξγφο είλαη 

απηφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ νπζία, ην αληηθείκελν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

πνιηηηζηηθψλ βηνκεραληψλ. Δίλαη ν δηάζεκνο ζπγγξαθέαο, πνπ θάλεη ηα ξάθηα ησλ 

βηβιηνπσιείσλ άδεηα, είλαη ν γλσζηφο ζθελνζέηεο, πνπ γεκίδεη ηηο αίζνπζεο ησλ 

θηλεκαηνγξάθσλ, είλαη ν μαθνπζηφο δσγξάθνο, πνπ θαηαθέξλεη ξεθφξ ηηκήο 

πψιεζεο ζηα Sothebys’. Όζν θαη αλ θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα απφ ηα δηεζλή ηζρπξά 

lobbies λα εθκεδελίζνπλ ην εζηθφ δηθαίσκα ή λα ην εμαζζελήζνπλ, απηφ δελ κπνξεί 

ή ηνπιάρηζηνλ δελ πξέπεη λα ζπκβεί. Όπσο άιισζηε ν Αξηζηνηέιεο αλέθεξε ήδε ηνλ 

4ν. αη. π.Υ. ζηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα, ε ηέρλε δελ θαηνηθεί ζην έξγν ηέρλεο αιιά ζηνλ 

ίδην ην δεκηνπξγφ. 

                                                
116 Follow-up to the Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society (20.11.1996), 

COM/96/586 final, 27. 
117 ALAI Congress Antwerp 19-24 September 1993, «Le Droit Moral de l’auteur, ALAI 1994», 560. Σελ ίδηα 
γλψκε δελ θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ θαη νη ΗΠΑ, νη νπνίεο ζηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία 
παξαηήξεζαλ: «Μεξηθνί πηζηεχνπλ φηη ε ηθαλφηεηα ηξνπνπνίεζεο θαη αλαδφκεζεο ππαξρφλησλ έξγσλ θαη ε 
δεκηνπξγία λέσλ έξγσλ πνιπκέζσλ ζπληείλνπλ ζην λα θάλνπλ ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ εζηθψλ δηθαησκάησλ πην 
ζεκαληηθή απφ πνηέ. Άιινη ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηνπο δηεζλείο θαλφλεο γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ εζηθψλ δηθαησκάησλ πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ πνιχ πξνζεθηηθά ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν. Οη ΗΠΑ 
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