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Οη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο παξνπζηάδνληαη πάληνηε κπξνζηά καο ζαλ κηα αδηάθνπε 

πξφθιεζε. Καηά θάπνην ηξφπν, απνηεινχλ ηελ ελζάξθσζε ηνπ νλείξνπ ηεο ςεθηαθήο 

επαλάζηαζεο, πσο δειαδή ζήκεξα, ιφγσ ηεο ηερλνινγίαο, κπνξνχκε λα εληάμνπκε ‘φιε 

ηε γλψζε’ ζηα αξρεία ελφο ππνινγηζηή-ην ζχγρξνλν αλάινγν ηεο πνιχ παιαηφηεξεο 

θηινδνμίαο ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμάλδξεηαο, ε νπνία επξφθεηην λα δηαζέηεη έλα απφ 

φια ηα βηβιία πνπ είραλ πνηέ γξαθηεί κέρξη ηφηε ζηνλ θφζκν (Kahle: 2005). Σα νθέιε 

γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν απηψλ ησλ εγρεηξεκάησλ (δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, πξνψζεζε ηεο γλψζεο, εμνπδεηέξσζε θηλδχλνπ θαηαζηξνθήο βηβιίσλ απφ 

θηλδχλνπο φπσο ππξθαγηέο θ.ιπ, Raven: 2004, 23-42) έρνπλ πνιιέο θνξέο πεξηγξαθεί 

ζηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ελψ αλήθνπλ εθείλα ηα νπνία γίλνληαη ακέζσο 

θαη εχθνια αληηιεπηά ζηνλ θαζέλα. Άιισζηε ηα αξρεία θαη νη βηβιηνζήθεο απνηεινχλ 

ζεκαηνθχιαθα ηεο πλεπκαηηθήο θιεξνλνκηάο θαη αλαγθαίν κέζν γηα κφξθσζε θαη 

έξεπλα ζε φθεινο φισλ (Καιιηλίθνπ: 2006, 18). Καιή είλαη σζηφζν κηα ηδηαίηεξε κλεία 

ζηα ζεκαληηθά θέξδε εηδηθά ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θπξίσο ησλ κεξηθψο 

βιεπφλησλ ή ηπθιψλ, απφ ηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηελ θαηαζθεπή θαη 

δηάζεζε ζε απηνχο πξνζβάζηκνπ ελαιιαθηηθνχ πιηθνχ, θαζψο πξαγκαηηθά ε ηερλνινγία 

απηή κπνξεί λα αλνίμεη ζηα άηνκα απηά έλα ηεξάζηην παξάζπξν ζηνλ θφζκν 

(Καλειινπνχινπ-Μπφηε: 2006, 47).  

 

Ζ εθπιήξσζε ηνπ νλείξνπ απηνχ έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. Όκσο έλα απφ 

ηα ζνβαξά εκπφδηα πνπ δελ έρεη θαηαζηεί κέρξη ζήκεξα δπλαηφ λα μεπεξαζηεί είλαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο λφκηκεο ςεθηνπνίεζεο ησλ έξγσλ ηεο βηβιηνζήθεο απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο. Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ έξγνπ απνηειεί 

αλαπαξαγσγή θαηά ην δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, είηε ηνπ επεηξσηηθνχ 

ζπζηήκαηνο φπσο ηεο Διιάδαο (ζπζηήκαηνο author’s rights) είηε ηνπ αγγινζαμσληθνχ 

δηθαίνπ (copyright). Ζ δε αλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ απνηειεί ηελ θχξηα ελέξγεηα ηξίηνπ 

πξνζψπνπ ζε ζρέζε κε ην έξγν γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ, ν 

νπνίνο δηαζέηεη απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη κεηά ηελ απνθιεηζηηθή εμνπζία 

αλαπαξαγσγήο θαη δηάζεζήο ηνπ ζην θνηλφ. Έηζη, έζησ κεηά ηελ αλαπαξαγσγή κέζσ 

ςεθηνπνίεζεο, ε δηάζεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιένλ έξγνπ ζην θνηλφ κέζσ π.ρ. ηεο 

ηζηνζειίδαο ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο επίζεο εκπίπηεη ζηηο απνθιεηζηηθέο εμνπζίεο ηνπ 

δεκηνπξγνχ ηνπ θαη άξα, απαηηείηαη θαη γηα απηφ ε άδεηά ηνπ. 

 

Α. Διιεληθφ δίθαην πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ςεθηνπνίεζε έξγσλ 

 

Δξεπλψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ λφκνπ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή 

ςεθηαθψλ αληηγξάθσλ έξγσλ παξαηεξνχκε ηα εμήο: επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή 

ςεθηαθψλ αληηγξάθσλ έξγσλ ηα νπνία αλήθνπλ ζην δεκφζην θηήκα θαη δελ 

πξνζηαηεχνληαη, επνκέλσο, κε δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Απηά είλαη ζε 

γεληθέο γξακκέο φια ηα έξγα ησλ νπνίσλ είηε ε πξνζηαζία κε δηθαίσκα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο έρεη ιήμεη, είηε ν δεκηνπξγφο ηνπο ηα έρεη πξνζθέξεη ζην δεκφζην θηήκα 

(θαη δελ δηεθδηθεί, επνκέλσο, ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ δηθαησκάησλ ζε 

απηά), είηε σο είδε αλήθνπλ ζην δεκφζην θηήκα. Δπηηξέπεηαη άιισζηε ε ςεθηνπνίεζε 

νπνηνπδήπνηε έξγνπ κε άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ ή ηνπ δηθαηνχρνπ ησλ πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ (π.ρ. ηνπ εθδφηε). 

 



Πέξαλ φκσο ησλ δχν απηψλ κεγάισλ θαηεγνξηψλ, ησλ έξγσλ πνπ αλήθνπλ ζην 

δεκφζην θηήκα θαη ησλ έξγσλ ηα νπνία ςεθηνπνηνχληαη κε ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ 

ηνπο ή ηνπ δηθαηνχρνπ ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, γηα φια ηα ππφινηπα 

ν θαλφλαο είλαη φηη θαη’ αξρήλ απαγνξεχεηαη ε ςεθηνπνίεζή ηνπο (θαηαζθεπή 

αληηγξάθνπ) αιιά θαη θαηά δεχηεξνλ, απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ 

απηνχ αληηγξάθνπ ζην θνηλφ. Άξζε ηεο απαγφξεπζεο απηήο είλαη δπλαηή κφλν εάλ 

είλαη επίζεο δπλαηή ε επίθιεζε ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνξηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Ν. 

2121/1993. Αιιά πξέπεη απφ ηελ αξρή λα ηνληζηεί ην εμήο: νη πεξηνξηζκνί ηνπ 

δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαηά ηελ θξαηνχζα άπνςε πξέπεη λα 

εξκελεχνληαη ζηελά, δειαδή δελ είλαη δπλαηή ε θαη’ αλαινγία εθαξκνγή ηνπο πέξαλ 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο πνπ πξνβιέπεηαη σο πεξηνξηζκφο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

δηθαηψκαηνο. Δπίζεο, ε επίθιεζε θάζε πεξηνξηζκνχ, έζησ θαη’ αξράο επηηπρήο, 

ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ‘ησλ ηξηψλ βεκάησλ’ ηεο πλζήθεο ηεο Βέξλεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: (ν πεξηνξηζκφο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε λφκνπ) 

θαη απαγνξεχεηαη ε εθαξκνγή ηνπ εάλ αληίθεηηαη ζηελ θαλνληθή εθκεηάιιεπζε ηνπ 

έξγνπ θαη εάλ ζίγνληαη αδηθαηνιφγεηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ έξγνπ (άξ. 

28Γ Ν. 2121/1993). 

 

Δηδηθά γηα ηηο βηβιηνζήθεο θαη ηα αξρεία, ε δεκηνπξγία ελφο πξφζζεηνπ αληηηχπνπ ηνπ 

έξγνπ ρσξίο άδεηα θαη ρσξίο ακνηβή ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ επηηξέπεηαη εάλ πξφθεηηαη γηα 

κε θεξδνζθνπηθφ αξρείν ή βηβιηνζήθε, πνπ έρεη ζηε ζπιινγή ην έξγν απηφ θαη ζέιεη λα 

ην δηαηεξήζεη ή λα ην κεηαβηβάζεη ζε άιιν κε θεξδνζθνπηθφ αξρείν ή βηβιηνζήθε, 

εθφζνλ φκσο είλαη αδχλαηε ε πξνκήζεηα ηνπ έξγνπ απηνχ απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά ζε 

ζχληνκν ρξφλν θαη κε εχινγνπο φξνπο. Δλψ ζηνλ πεξηνξηζκφ απηφ κπνξεί λα εκπίπηεη ε 

θαηαζθεπή ελφο ςεθηαθνχ αληηγξάθνπ ηνπ έξγνπ, νη ππφινηπν φξνη είλαη θαλεξφ φηη 

δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ζθνπνχο ηεο θαηαζθεπήο κηαο ςεθηαθήο 

βηβιηνζήθεο κε ηελ έλλνηα κηαο επξείαο ςεθηνπνίεζεο έξγσλ θαη παξάιιειε 

δπλαηφηεηα λφκηκεο δηάζεζήο ηνπο ζηνπο ρξήζηεο. 

 

Πέξαλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαηά ην λέν άξζξν 28
Α
 ηνπ λφκνπ επηηξέπεηαη ε 

αλαπαξαγσγή έξγνπ (άξα θαη ε ςεθηνπνίεζή ηνπ) πξνο φθεινο ηπθιψλ θαη 

θσθαιάισλ πξνζψπσλ, γηα ρξήζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αλαπεξία θαη δελ 

έρνπλ εκπνξηθφ ραξαθηήξα, ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αλαπεξίαο. ρεηηθά κε απηφ θη ελψ αλακέλεηαη ζχληνκα ε έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο πνπ ζα πξνβιέπεη επαθξηβψο ηελ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ πεξηνξηζκνχ 

ζηελ πξάμε (Οξγαληζκφο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο, πξνζσπηθή επηθνηλσλία 

27.7.2007), παξαηεξείηαη φηη ε γλσζηή θξάζε πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχεη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ‘ρσξίο άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ρσξίο ακνηβή’ (βι. ελδεηθηηθά άξ. 25,26 

θαη 27) δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζην άξζξν 28
Α
. Οη ειιεληθέο βηβιηνζήθεο πάλησο έρνπλ 

πινπνηήζεη πηζαλφηεηα θαη πάλσ απφ ην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ηελ 

ςεθηνπνίεζε έξγσλ γηα λα εμππεξεηεζνχλ νη αλσηέξσ θαηεγνξίεο ρξεζηψλ 

(ελδεηθηηθά Παηαξάγθνπ, Εσληαλφο, Σαξακφπνπινο & Φξάγθνπ: 2002, 25).  

 

Eθηφο απφ ηα άξζξα απηά, ησλ νπνίσλ ε επίθιεζε δελ κπνξεί λα ‘λνκηκνπνηήζεη’ ηελ 

ςεθηνπνίεζε νιφθιεξσλ έξγσλ πνπ πξνζηαηεχνληαη κε δηθαίσκα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο κε ζηφρν ηελ θαηαζθεπή κηαο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί 

λφκηκα, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζην ειιεληθφ δίθαην θάπνηα άιιε δπλαηφηεηα (π.ρ. 

νχηε ε εμαίξεζε ηεο αλαπαξαγσγήο γηα ηδησηηθή ρξήζε ηνπ άξζξνπ 18 Ν. 2121/1993 

κπνξεί λα εθαξκνζζεί, θαζψο ε ρξήζε εδψ δελ είλαη ηδησηηθήο θχζεσο). 

 



Οη ειιεληθέο βηβιηνζήθεο έρνπλ πξνρσξήζεη κε ζεκαληηθά έξγα ςεθηνπνίεζεο, 

πάλησο, πνιιέο θνξέο κάιηζηα σο πινπνίεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ηα 

ζηεξίδνπλ θαη νηθνλνκηθά. Απφ ηελ πιεπξά ησλ δεκηνπξγψλ, ην 2006 ν ΟΓΔΛ 

(Οξγαληζκφο πιινγηθήο Γηαρείξηζεο Έξγσλ Λφγνπ) απέζηεηιε ζε 160 βηβιηνζήθεο 

επηζηνιή (ΟΓΔΛ: 2006) κε ηελ νπνία νπζηαζηηθά δηακαξηχξεηαη γηα ηηο πξαθηηθέο 

απηέο, ηνλίδεη φηη νη βηβιηνζήθεο πξέπεη λα δεηνχλ ηελ άδεηα ησλ δεκηνπξγψλ. 

Δπηζεκαίλεη ζην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα φηη ‘γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο’ θάζε άδεηα εθ 

κέξνπο δηθαηνχρσλ γηα αλαπαξαγσγή έξγνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Οξγαληζκφ. 

Γελ θαίλεηαη επξέσο δεκνζηεπκέλε θάπνηα απάληεζε ησλ ειιεληθψλ βηβιηνζεθψλ 

ζηελ επηζηνιή απηή, αιιά νχηε θαη ηα έξγα ςεθηνπνίεζεο θαίλεηαη λα έρνπλ 

ζηακαηήζεη.  

 

Β. Φεθηνπνίεζε θαη πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζην δηεζλή ρψξν 

 

Υσξίο λα είλαη δπλαηφ νχηε ζθφπηκν εδψ λα παξνπζηαζζεί κε ιεπηνκέξεηα ην λνκηθφ 

πιαίζην γηα ηεο ςεθηνπνίεζε έξγσλ δηαθφξσλ άιισλ ρσξψλ, ην γεληθφ ζπκπέξαζκα 

είλαη φηη νχηε νη άιιεο ρψξεο έρνπλ επηιχζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην πξφβιεκα ηεο 

ππνβνήζεζεο, απφ ηε κηα κεξηά, ηεο λφκηκεο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ςεθηαθψλ 

βηβιηνζεθψλ, αιιά θαη απφ ηελ άιιε κεξηά, ηεο αληίζηνηρεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ δεκηνπξγψλ θαη εθδνηψλ. Μηα γεληθή πξφβιεςε ζηελ 

Δπξσπατθή Οδεγία 2001/29 γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ 

ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, θαηά ηελ νπνία ηα θξάηε-κέιε κπνξνχλ λα 

πξνβιέςνπλ εμαίξεζε ππέξ ηεο αλαπαξαγσγήο απφ δεκφζηεο βηβιηνζήθεο θαη 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα δελ πηνζεηήζεθε απφ φια ηα θξάηε-κέιε, θαζψο δελ ζεζπίζηεθε 

σο ππνρξεσηηθή. 

 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ήδε απφ ην 2005 γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

πξνσζεζεί ε κηα εηθνληθή επξσπατθή βηβιηνζήθε, κε ζθνπφ λα θαηαζηεί πξνζβάζηκνο 

γηα φινπο ν πνιηηηζκφο θαη ν επξσπατθφο πινχηνο ηεο Δπξψπεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή: 

2005). Mε εηδηθή χζηαζή ηεο ηνπ 2006 ε Δπηηξνπή ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2006 απεχζπλε 

χζηαζε πξνο ηα Κξάηε-Μέιε γηα ηελ πξνψζεζε κηαο Δπξσπατθήο ςεθηαθήο 

βηβιηνζήθεο. Δθεί πξνηείλεη αλάκεζα ζε άιια ηε λνκνζεηηθή πξφβιεςε, ψζηε λα 

επηηξαπεί ζε δεκφζηα ηδξχκαηα ε αληηγξαθή θαη ε κεηαθίλεζε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ 

γηα ιφγνπο δηαθχιαμεο, αιιά παξάιιεια, πάληνηε ηεξψληαο ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Σν κφλν ζεκείν φπνπ παξαηεξείηαη ζηε 

χζηαζε απηή κηα απφθιηζε απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο είλαη κηα πξφβιεςε γηα ηα 

νλνκαδφκελα ‘νξθαλά έξγα’ (orphan works) ή γηα ηα έξγα ηα νπνία έρνπλ απνζπξζεί 

απφ ηελ θπθινθνξία ή εμαληιεζεί, γηα ηα νπνία ε Δπηηξνπή ζπζηήλεη λα παξέρνληαη 

δπλαηφηεηαο γηα κηα επηγξακκηθή πξφζβαζε. Απηφ ην ζεκείν είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ, φπνηα λνκηθή ηζρχ θη εάλ έρεη (ή oπζηαζηηθά δελ έρεη) κηα (απιή) χζηαζε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, γηαηί εηδηθά γηα ηελ Διιάδα, φζα αλαθέξεη γηα ηελ 

ςεθηνπνίεζε κε κφλν ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηνπ πιηθνχ απφ ηε βηβιηνζήθε, ππάξρεη 

εηδηθή λνκνζεηηθή πξφβιεςε (άξ. 22 Ν 2121/1993). Απηή ηε ζηηγκή πάλησο έρεη 

ζπζηαζεί κηα Οκάδα Δκπεηξνγλσκφλσλ εηδηθά γηα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηε δηαηήξεζε 

ςεθηαθνχ πιηθνχ (Commission Decision: 2007), ελψ ζε πκπεξάζκαηά ηεο ε Δπηηξνπή 

(European Council, Conclusions: 2006) επηηάζζεη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία κεραληζκψλ 

δηεπθφιπλζεο ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ηεο επηγξακκηθήο δηάζεζεο ‘νξθαλψλ’ έξγσλ 

κέρξη ην ηέινο ηνπ 2008. 

 



ηηο ΖΠΑ ιίγν παξαιιάδνπλ ηα πξάγκαηα ζε ζρέζε κε ηελ αλάγθε ιήςεο άδεηαο γηα 

ςεθηνπνίεζε έξγνπ ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη θαηά ην Copyright Act.  Ζ πην ζεκαληηθή 

κέρξη ζήκεξα ίζσο πξνζπάζεηα λα θαηαζθεπαζζεί κηα ηεξάζηηα ςεθηαθή βηβιηνζήθε 

ζηελ νπνία ην θνηλφ ζα έρεη λφκηκε πξφζβαζε, κε ηελ έλλνηα ηεο πξφζβαζεο ζε 

κεξηθέο κφλν πξνηάζεηο ησλ εθαηνκκπξίσλ βηβιίσλ πέληε απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

βηβιηνζήθεο ηνπ θφζκνπ, ην Google Library Project, έρεη πξνο ηα παξφλ αλαζηαιεί 

(Kαλειινπνχινπ-Μπφηε: 2007). Ζ επίθιεζε εθ κέξνπο ηεο Google ηεο εμαίξεζεο ηεο 

δίθαηεο ρξήζεο (fair use) έξγνπ πξνζηαηεπφκελνπ κε copyright, κε ηελ έλλνηα φηη ε 

έξεπλα ηνπ ρξήζηε δελ ζα ηνλ νδεγνχζε παξά κφλν ζε δπν-ηξεηο πξνηάζεηο πνπ ζα 

πεξηείραλ ην ιήκκα αλαδήηεζεο δελ έπεηζε ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ copyright, θπξίσο 

εθδφηεο, νη νπνίν αληέηαμαλ φηη ε θαηαξρήλ πξάμε ηεο νινθιεξσηηθήο αληηγξαθήο ηνπ 

έξγνπ (ε ςεθηνπνίεζή ηνπ) απαγνξεχεηαη, επνκέλσο δελ έρεη ζεκαζία ν κεηέπεηηα 

ζηφρνο ηεο αληηγξαθήο απηήο. Πνιιέο άιιεο ακεξηθαληθέο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο πνπ 

ήδε ιεηηνπξγνχλ θαη πεξηέρνπλ απίζηεπηεο πνζφηεηεο πιηθνχ, φπσο ην Internet 

Archive, έρνπλ εκπιαθεί δσεξά ζηνλ αγψλα ππέξ ηεο λνκηκνπνίεζεο κε θάπνην ηξφπν 

ηεο ςεθηνπνίεζεο, θπξίσο αιιά φρη κφλν, ησλ ‘νξθαλψλ’ έξγσλ, ελψ ην 2006 

θαηαηέζεθε ζηηο ΖΠΑ πξνο ζπδήηεζε λνκνζρέδην κε ηίηιν ‘Orphan Works Act’ (HR 

5439) 

 

Γ. Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο θαη θξηηηθή 

 

Καζψο ε ζπδήηεζε δηεζλψο είλαη ηφζν έληνλε, πνιιέο είλαη θαη νη ιχζεηο πνπ έρνπλ 

πξνηαζεί, αιιά θαη κεξηθψο εθαξκνζζεί σο λνκνζεηηθέο αιιαγέο, πξνο ηνλ ζηφρν ηεο 

δηεπθφιπλζεο ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ έξγσλ-θπξίσο ησλ ‘νξθαλψλ’ έξγσλ. Σν φηη απηά 

απνηεινχλ ζνβαξφηαην πξφβιεκα απνδεηθλχεηαη απφ ηηο πάκπνιιεο απαληήζεηο πξνο 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηε δηαβνχιεπζε ζηελ νπνία πξνέβε ζε ζρέζε κε ηηο 

ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, αιιά θαη πξνο ην Γξαθείν ηνπ Copyright ησλ ΖΠΑ, ζε 

αληίζηνηρε έξεπλα (Copyright Office: 2005). Δλψ πνιινί είλαη νη πηζαλνί νξηζκνί γηα ην 

‘νξθαλφ έξγν’, ζε γεληθέο γξακκέο κπνξεί θάπνηνο λα ην νξίζεη σο έξγν ηνπ νπνίνπ ν 

δηθαηνχρνο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί κεηά απφ κηα 

θαιφπηζηε έξεπλα (Brito & Dooling: 2006).  

 

Aλάκεζα ζηηο πξνηεηλφκελεο (ή θαη ήδε εθαξκνζκέλεο) ‘επηιχζεηο’ ηνπ πξνβιήκαηνο 

είλαη θαη νη κάιινλ δχν πην αθξαίεο, θαη ζπγθεθξηκέλα: είηε λα κε γίλεη απνιχησο 

ηίπνηε θαη λα δεηείηαη πάληνηε ε άδεηα ςεθηνπνίεζεο, εάλ δε δελ είλαη εθηθηφ απηφ, λα 

κε γίλεηαη ε ςεθηνπνίεζε ηνπ έξγνπ (πξνηεηλφκελν θπξίσο απφ νκάδεο ζπκθεξφλησλ 

ησλ δηθαηνχρσλ έξγσλ), είηε λα θαηαξγεζεί έσο θαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα ηνπ 

copyright/author’s rights θαη επνκέλσο λα ςεθηνπνηεί θαλείο ειεχζεξα φζν ζέιεη θαη 

φ,ηη ζέιεη (πξνηεηλφκελν απφ ηνπο ιεγφκελνπο ‘αλαξρηθνχο’ ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, ελδεηθηηθά Martin: 1998). Αιιά επεηδή νχηε ε πξψηε νχηε ε δεχηεξε 

άπνςε θαίλεηαη λα κπνξεί κειινληηθά λα επηθξαηήζεη, αλάκεζα ζηηο πην ελδεδεηγκέλεο 

ελδηάκεζεο ιχζεηο είλαη θαη νη θάησζη: 

  

α. Ζ έληαμε θαη ζην επεηξσηηθφ ζχζηεκα ηεο εμαίξεζεο ηεο δίθαηεο ρξήζεο ησλ ΖΠΑ, 

κε ηελ έλλνηα ηεο εξκελείαο ηεο σο λνκηκνπνηεηηθήο ηεο ςεθηνπνίεζεο ππφ 

πξνυπνζέζεηο (π.ρ. γίλεηαη κφλν απφ κε θεξδνζθνπηθφ ίδξπκα, παξέρεη πξφζβαζε ζην 

έξγν κφλν κέζα απφ ηηο ππνδνκέο ηνπ θ.ιπ., Δuropean Commission-Results Online 

Consultation: 2005, 4). Δλψ ε έληαμε ηεο εμαίξεζεο θαη ζηελ Δπξψπε δελ κπνξεί παξά 

λα παίμεη έλαλ ηζρπξφ παξάγνληα πξνο ηελ ζχγθιηζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ (ε νπνία 

είλαη θαη αιινχ εκθαλήο θαη ζεηηθή), ε επίθιεζεο ηεο ίδηαο απηή εμαίξεζεο δελ 



θαίλεηαη λα έρεη δψζεη ιχζεηο ζηηο ΖΠΑ σο πξνο ηελ ςεθηνπνίεζε, νπφηε είλαη 

ιηγφηεξν πεηζηηθφ ην επηρείξεκα φηη ζα επηηχρεη ζηελ Δπξψπε, κέζσ ‘κεηαλάζηεπζεο’, 

απηφ πνπ δελ κπφξεζε λα ‘πεηχρεη’ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηεο. Παξάιιεια, παξακέλεη 

αησξνχκελν ην εξψηεκα πνηα ζα είλαη θαηφπηλ ηεο πηνζέηεζήο ηεο ε λνκηθή ζέζε ησλ 

ήδε ππαξρφλησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, νη νπνίνη 

βέβαηα δελ θαίλεηαη νχηε δπλαηφ νχηε επηζπκεηφ ζπιιήβδελ λα θαηαξγεζνχλ. 

 

β. Ζ αιιαγή ηεο εξκελείαο ηνπ φξνπ ηνπ λφκνπ ‘αλαπαξαγσγή’, ε νπνία θαηά ηε ζέζε 

απηή πξνέξρεηαη απφ άιιεο επνρέο, φηαλ ππήξρε πάληνηε δειαδή ‘έξγν’ θαη 

‘αληίγξαθν’ (απηφ δελ ηζρχεη ζηνλ ςεθηαθφ ρψξν, φπνπ φια είλαη πνηνηηθψο πξσηφηππα 

θαη θαλείο δελ μέξεη πνην ήηαλ ην έλα πξσηφηππν). Με ηνλ ηξφπν απηφλ κπνξεί λα 

νξηζζεί, γηα παξάδεηγκα, φηη ε ςεθηαθή αλαπαξαγσγή δελ εκπίπηεη (ή φρη πάληνηε) ζηηο 

γλσζηέο απνθιεηζηηθέο θαη απεξηφξηζηεο εμνπζίεο ηνπ δεκηνπξγνχ. (Litman: 2001). 

 

γ. Ζ έληαμε ζην λνκηθφ ζχζηεκα κηαο ξήηξαο πεξηνξηζκνχ ηεο επζχλεο ιφγσ 

ςεθηνπνίεζεο έξγνπ ππφ πξνυπνζέζεηο εηδηθά γηα ηελ επξεηεξίαζε θαη ηε δηαηήξεζε 

πιηθνχ (πξφβιεςε ‘safe harbor’, Δuropean Commission-Results Online Consultation: 

2005, 4). Δλψ ε πξφηαζε απηή θαίλεηαη λα κε ιχλεη ην πξφβιεκα ηεο θαηαξρήλ 

απαγνξεπκέλεο ελέξγεηαο ηεο ςεθηνπνίεζεο, αιιά ην αληηκεησπίδεη δεπηεξεπφλησο 

(‘φρη θχξσζε’), ε εθαξκνγή ηεο κφλν γηα ζθνπνχο επξεηεξίαζεο ή απιήο δηαηήξεζεο 

πιηθνχ πεξηνξίδεη θαη ηελ εκβέιεηά ηεο. Παξφκνηα ιχζε κε απηή πξνηείλεηαη ζην 

ακεξηθαληθφ λνκνζρέδην γηα ηα νξθαλά έξγα. 

 

δ.  Ζ ζέζπηζε ελφο δηθαηψκαηνο ησλ βηβιηνζεθψλ λα ςεθηνπνηνχλ πιηθφ θαη λα 

πξνβαίλνπλ ζε ςεθηαθφ δεκφζην δαλεηζκφ πιηθνχ, ελψ παξάιιεια πξνβιέπεηαη έλαο 

κεραληζκφο θαηαβνιήο ακνηβήο ζηνπο δηθαηνχρνπο (Δuropean Commission-Results 

Online Consultation: 2005, 4). Απηφ βέβαηα ζα ήηαλ ηδηαίηεξα εππξφζδεθην απφ ηηο 

βηβιηνζήθεο, θαζψο ε ίδηα ε αιιαγή ηεο νξνινγίαο θαη ε αλαγλψξηζε φηη σο 

βηβιηνζήθεο, έρνπλ φρη απαιιαγή απφ επζχλε γηα κηα παξάλνκε θαηαξρήλ πξάμε, αιιά 

αληίζεηα, δικαίωμα λα ςεθηνπνηνχλ θαη λα δηαζέηνπλ ην πιηθφ ηνπο, κε ηε δηαθνξά φηη 

ζα πξέπεη θαη πάιη λα αλαδεηνχλ ηνλ δηθαηνχρν θαη λα ηνπ θαηαβάιινπλ αλαγθαζηηθά, 

απφ φ,ηη πξνθχπηεη, κηα ακνηβή. Αλακελφκελε είλαη εδψ ε ηζρπξή αληίδξαζε ησλ 

εθδνηψλ θαη ησλ ζπλήζσλ εθπξνζψπσλ ησλ δηθαησκάησλ  ησλ δηθαηνχρσλ, θαζψο 

πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ ζνβαξή αιιαγή ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα. Σα εξσηήκαηα γηα ην πνηνο ζα θαζνξίδεη ην 

εχινγν ηεο ακνηβήο γηα ηελ αλαγθαζηηθή ςεθηνπνίεζε ησλ έξγσλ θαη άιια παξεκθεξή 

ζπκίδνπλ ηηο πνιιέο δπζθνιίεο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κπξνζηά ζηηο θαη’ 

εμαίξεζε ρνξεγνχκελεο αλαγθαζηηθέο άδεηεο. 

 

ε. Ζ ζέζπηζε ελφο λνκηθνχ ακπληηθνχ ηζρπξηζκνχ ‘θαιφπηζηεο ρξήζεο νξθαλνχ έξγνπ’, 

σο πξφζζεζε ζηνλ λφκν γηα ην copyright (Βrito & Dooling: 2005, 75).  Έλα απφ ηα 

πξνβιήκαηα ηεο ιχζεο απηήο είλαη φηη κφλν έλα δηθαζηήξην ηειηθά ζα πξέπεη λα δψζεη 

ηελ απάληεζε ζε θάζε πεξίπησζε, εάλ δηθαηνινγείηαη ε επίθιεζε ηνπ ηζρπξηζκνχ, ελψ 

έλλνηεο φπσο ‘νξθαλφ έξγν’, ‘θαιφπηζηε ρξήζε’ θαη ‘εχινγε αλαδήηεζε ηνπ 

δηθαηνχρνπ’ είλαη αφξηζηεο λνκηθέο έλλνηεο πνπ πξέπεη λα εμεηδηθεπζνχλ δηθαζηηθά. 

 

ζη. Μηα πεξηνξηζκέλε επαλαθνξά ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ σο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, φπσο λα απαηηείηαη ζε θάζε έξγν ε αλαγξαθή 

ηνπ δηθαηνχρνπ, θάπνηα δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο θ.ιπ. (van Gombel: 2007). Ζ 

επηζηξνθή ζηελ ππνρξεσηηθή ηήξεζε θάπνηαο ηππηθφηεηαο βξίζθεηαη ζε επζεία 



αληίζεζε κε ηε πλζήθε ηεο Βέξλεο, πνπ δεζκεχεη ρψξεο θαη ηεο Δπξψπεο θαη ηηο 

ΖΠΑ, θη έηζη, ελαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε πξνψζεζε ηεο νηθεηνζεινχο εθ κέξνπο ηνπ 

δηθαηνχρνπ αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ πνπ ζα αληηκεηψπηδαλ ην πξφβιεκα ηεο 

δπζρεξνχο αλεχξεζήο ηνπ.  

 

ε. Ζ ζκίθξπλζε ηνπ ρξφλνπ πξνζηαζίαο έξγσλ κε δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 

έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα νξθαλψλ έξγσλ γηα ην κέιινλ θαη λα 

εκπινπηίδεηαη λσξίηεξα ην δεκφζην θηήκα (Travis: 2005, 33). Φπζηθά, ε πξφηαζε απηή 

ζα ζπλαληήζεη ζνβαξέο αληηδξάζεηο, απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θαη ηνπο νξγαληζκνχο 

ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο έξγσλ, φπσο άιισζηε θάλεθε απφ ηε δηάζεκε πιένλ 

ακεξηθαληθή ππφζεζε Eldred v. Aschroft ηνπ 2003. 

 

ζ. Ζ ζέζπηζε δηεπξπκέλεο αδεηνδφηεζεο έξγσλ απφ νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο 

δηαρείξηζεο. Απηφ ην ζχζηεκα έρεη ήδε εθαξκνζζεί ζηε Γαλία, Φηλιαλδία, Ννξβεγία, 

νπεδία θαη ηελ Ηζιαλδία. Ννκηκνπνηείηαη έηζη ε ρξήζε ελφο έξγνπ π.ρ. ε ςεθηνπνίεζή 

ηνπ, κε άδεηα ελφο νξγαληζκνχ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο, αθφκε θη εάλ ν νξγαληζκφο 

απηφο δελ εθπξνζσπεί ην δεκηνπξγφ ηνπ-ε εθπξνζψπεζε επνκέλσο ‘επεθηείλεηαη’. Ζ 

επέθηαζε απηή επηηπγράλεηαη φκσο λνκνζεηηθά. ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, γηα 

παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηείηαη απηφ ην ζχζηεκα γηα κνπζηθά έξγα, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

παξνπζηάδνληαη ζην θνηλφ κέζσ ξαδηνθσληθήο ή ηειενπηηθήο κεηάδνζεο (Gervais: 

2003, 15).   

 

Σν ζχζηεκα απηφ πξνυπνζέηεη φηη ν νξγαληζκφο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο έρεη ήδε 

επηηχρεη λα εθπξνζσπεί έλα κεγάιν αξηζκφ δηθαηνχρσλ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο έξγσλ, 

νπφηε κε λφκν, επεθηείλεηαη ε εθπξνζψπεζε θαη ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο, ηνπο 

νπνίνπο ν νξγαληζκφο δελ κπνξεί θη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ (δελ έρνπλ κφλν νη ρξήζηεο 

πξνβιήκαηα εληνπηζκνχ) λα βξεη θαη λα εθπξνζσπήζεη κε ηε ζπλαίλεζή ηνπο. Δπίζεο, 

εθπξνζσπεί κε ηνλ ίδην ηξφπν δηθαηνχρνπο πνπ έρνπλ πεζάλεη (Ficsor: 2002, 72). Πέξαλ 

απφ ηνπο λνκηθήο θχζεο ελδνηαζκνχο σο πξνο ηε λνκηκνπνίεζε ησλ νξγαληζκψλ λα 

ιακβάλνπλ ακνηβέο γηα έξγα ησλ νπνίσλ ηνπο δηθαηνχρνπο είλαη δεδνκέλν φηη δελ 

εθπξνζσπνχλ κε θάπνηα ζχκβαζε (θη αθφκε πεξηζζφηεξν, φηαλ έρνπλ πεζάλεη-

νπσζδήπνηε, ε παξέκβαζε κηαο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο θαιχπηεη ζε κεγάιν βαζκφ 

απηέο ηηο ειιείςεηο), κηα πεξαηηέξσ δπζρέξεηα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε 

απαίηεζε νη νξγαληζκνί ήδε λα έρνπλ λα επηδείμνπλ εθπξνζψπεζε ηθαλνχ αξηζκνχ 

δηθαηνχρσλ παξφκνησλ έξγσλ, θάηη πνπ ελψ κπνξεί λα ζπκβαίλεη κε ηα κνπζηθά έξγα, 

γηα παξάδεηγκα, δελ ζπκβαίλεη φκσο κε άιια, φπσο π.ρ. ηα θσηνγξαθηθά (von Gombel: 

2007, 5).  

 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ, θαη άιιεο πνιιέο ιχζεηο πξνηείλνληαη κε δηαθφξνπο 

ζπλδπαζκνχο, αιιά δελ είλαη δπλαηή εδψ ε παξάζεζή ηνπο. Έγηλε πξνζπάζεηα, πάλησο, 

λα πεξηγξαθνχλ θξηηηθά νη πην ζεκαληηθέο απφ απηέο, κε ηελ έλλνηα φηη είηε έρνπλ ήδε 

εθαξκνζζεί κε θάπνην ηξφπν, είηε θαίλεηαη φηη ζα πηνζεηεζνχλ απφ θάπνηεο έλλνκεο 

ηάμεηο.  

 

Γ. πκπέξαζκα 

 

Δίλαη αδχλαην ζε κηα ηφζν κηθξήο έθηαζεο κειέηε λα επεμεγεζνχλ πιήξσο νη 

δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο θαη λα ηχρνπλ ιεπηνκεξνχο επεμεξγαζίαο νη πξνηεηλφκελεο 

ιχζεηο. Όκσο, ε ζπδήηεζε γηα ηελ αιιαγή πνπ πξέπεη λα γίλεη ζηνπο θαλφλεο ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε λφκηκε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο 



ηερλνινγίαο απφ ηηο βηβιηνζήθεο, είλαη ηφζν έληνλε ζήκεξα, ψζηε είλαη ζρεδφλ αθειέο 

λα πηζηεχεη θαλείο πσο έζησ θάπνηεο ζνβαξέο αιιαγέο δελ πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ 

ζχληνκα. Παξά ηηο αληηδξάζεηο, πνπ θάλεθαλ κε ηδηαίηεξε νξκή ζηελ ππφζεζε ηεο 

Google Library Project, νη θαλφλεο, δερφκελνη πηέζεηο θαη απφ θηλήκαηα φπσο ηεο 

αλνηθηήο πξφζβαζεο θαη ησλ αδεηψλ ρξήζεο creative commons θαη άιια, ζα πξέπεη λα 

δηακνξθσζνχλ έηζη ψζηε λα εμππεξεηείηαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ην θνηλφ 

ζπκθέξνλ φισλ, βηβιηνζεθψλ, δεκηνπξγψλ θαη ηειηθά, ηνπ ζπλφινπ.   
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