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ΤρΠλημΚιλκ 965/2010 

 

Πρόεδρος: Γ. Μιχαλόπουλος, Προεδρεύων Πλημμελειοδίκης  

Εισαγγελέας: Ε. Χρυσογιάννη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών 

 

[...] Ο κατηγορούμενος είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής της ιστοσελίδας με την ονομασία "……….” 

που ανευρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση «...com» και την οποία ο κατηγορούμενος 
λειτουργεί από το Φεβρουάριο του έτους 2006. Αντικείμενο της ανωτέρω ιστοσελίδας είναι ο 
ευρετηριασμός και η κατηγοριοποίηση ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών 

σειρών βάσει διαφόρων κριτηρίων αναζήτησης ώστε να είναι ευχερής η ανεύρεση τους από τον 
χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας αλλά όχι και η αναπαραγωγή τους μέσω αυτής. 
Ειδικότερα, ο επισκέπτης ή χρήστης της πιο πάνω ιστοσελίδας μπορεί να εξεύρει εύκολα, μέσω 

του συστήματος αναζήτησης που διαθέτει η ιστοσελίδα, την ταινία ή την τηλεοπτική σειρά που 
τον ενδιαφέρει και στη συνέχεια, αφού προβεί στην παραπάνω ενέργεια, η ως άνω ιστοσελίδα 
του αναφέρει τον σύνδεσμο (link) τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει προκειμένου να μεταβεί 

στην ιστοσελίδα όπου βρίσκεται αποθηκευμένη η επιλεγμένη ταινία ή τηλεοπτική σειρά και από 
όπου θα γίνει η αναπαραγωγή της κατ` επιλογή του χρήστη. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ιστοσελίδα του κατηγορουμένου αποτελεί κατ` ουσίαν μία 

μηχανή αναζήτησης πληροφοριών όπως πολλές άλλες που λειτουργούν στο χώρο του διαδικτύου 
(π.χ. «google») με τη διαφορά ότι το αντικείμενο της είναι εξειδικευμένο και αφορά μόνον σε 
ελληνικές ταινίες και ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, η κατηγοριοποίηση και ο ευρετηριασμός των 

οποίων από την ως άνω ιστοσελίδα είναι πληρέστερη και αναλυτικότερη από εκείνη που 
πραγματοποιούν άλλες ιστοσελίδες. Υπογραμμίζεται ότι οι ως άνω πληροφορίες που συλλέγει η 
ιστοσελίδα του κατηγορουμένου αναφορικά με την εξεύρεση ιστοσελίδων όπου ο χρήστης μπορεί 

να παρακολουθήσει ελληνικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές αποτελούν δημόσιες πληροφορίες 
υπό την έννοια ότι ο χρήστης του διαδικτύου εφόσον γνωρίζει τη σχετική διαδικτυακή διεύθυνση, 
έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει αυτές άμεσα, χωρίς τη μεσολάβηση της ιστοσελίδας του 

κατηγορουμένου, με τη μετάβαση του στην ιστοσελίδα που κατέχει το αρχείο που περιέχει την 
ταινία που επιθυμεί να παρακολουθήσει και από την οποία (ιστοσελίδα) θα γίνει η αναπαραγωγή 
του αρχείου. Περαιτέρω, το οικονομικό όφελος που αποκομίζει ο κατηγορούμενος από τη 

λειτουργία της ιστοσελίδας του κατά τον προαναφερθέντα τρόπο συνίσταται στα έσοδα που έχει 
από τις διαφημίσεις τρίτων που καταχωρούνται στην ανωτέρω ιστοσελίδα του και τις οποίες 
μπορούν να παρακολουθήσουν οι χρήστες της ιστοσελίδας κατά τη μετάβαση τους σε αυτή. 

Ενόψει των ανωτέρω, η προεκτεθείσα συμπεριφορά του κατηγορουμένου δεν συνιστά αξιόποινη 
πράξη προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 66 παρ. 1 του Ν 2121/1993 αφού ο 

κατηγορούμενος, υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτη και διαχειριστή της ως άνω ιστοσελίδας, δεν 
προβαίνει σε άμεση ή έμμεση αναπαραγωγή ή σε δημόσια εκτέλεση και πολύ περισσότερο σε 
διανομή και κατοχή με σκοπό διανομής των ταινιών και τηλεοπτικών σειρών που διαθέτει η 

ιστοσελίδα του αφού η τελευταία, όπως προεκτέθηκε, δεν διαθέτει τα σχετικά αρχεία στα οποία 
έχουν αποθηκευτεί οι συγκεκριμένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές αλλά διευκολύνει, μέσω της 
αναφοράς της αντίστοιχης ηλεκτρονικής διεύθυνσης, την πρόσβαση στις ιστοσελίδες - κατόχους 

των σχετικών αρχείων από τις οποίες είναι εφικτή η αναπαραγωγή τους από το χρήστη του 
διαδικτύου και οι οποίες προφανώς οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ν 
2121/1993 κατά την εκ μέρους τους διάδοση των σχετικών πληροφοριών, γεγονός, όμως, το 
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οποίο δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί τόσο από τον κατηγορούμενο κατά τη λειτουργία της ως άνω 
ιστοσελίδας του, όσο και από οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό χρήστη των υπηρεσιών των εν 

λόγω ιστοσελίδων - κάτοχων των αρχείων που επιθυμεί να αναπαραγάγει κάποιο αρχείο τους στα 
πλαίσια της ταχύτητας και της ελευθερίας μετάδοσης των πληροφοριών που διακρίνει το 
διαδίκτυο. 

Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, δεν πληρούται η αντικειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης 
για την οποία κατηγορείται εν προκειμένω ο κατηγορούμενος και πολύ περισσότερο δεν προέκυψε 

τέλεση κακουργηματικής εκ μέρους του πράξης (ώστε να συντρέχει λόγος καθ` ύλην 
αναρμοδιότητας του δικαστηρίου τούτου για την εκδίκαση της) και ως εκ τούτου ο 
κατηγορούμενος θα πρέπει να κηρυχθεί αθώος. [...] 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  
 

Δικάζει με παρόντα τον κατηγορούμενο ………. του ………., κάτοικο ………..  

Κηρύσσει τον κατηγορούμενο αθώο του ότι "στο ………. κατά το χρονικό διάστημα Μάιος – 
Ιούλιος 2008, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, με 
πρόθεση χωρίς την άδεια των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (παραγωγών υλικών φορέων 

ήχου και εικόνας), διέθετε στο κοινό ταινίες και προέβαινε στην διανομή μέσω διαδικτύου ταινιών, 
κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στο πρωτότυπο και στα αντίτυπα ταινιών, όπου 
και όταν ο ίδιος επιλέγει. Συγκεκριμένα στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, ως ιδιοκτήτης και 

διαχειριστής της ιστοσελίδας με την ονομασία “………”, χωρίς δικαίωμα και χωρίς προηγούμενη 
άδεια των νομίμων δικαιούχων, οι οποίοι εκπροσωπούνται από την ………”, συγκέντρωνε 
αυθαίρετα διαδικτυακές διευθύνσεις (URLs) που παραπέμπουν στο σύνολο των ελληνικών ταινιών 
και τηλεοπτικών σειρών (ενδεικτικά ………), μεσολαβούσε ώστε να καθίστανται προσιτές στο ευρύ 

κοινό ελληνικές ταινίες και ελληνικές τηλεοπτικές σειρές και διευκόλυνε χωρίς την άδεια των 
νόμιμων δικαιούχων τη δημόσια προβολή των ανωτέρω ελληνικών ταινιών, κατά παράβαση της 
νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας." Κρίθηκε, αποφασίστηκε 

και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση. 
 
Κιλκίς, 19 Οκτωβρίου 2010.  

 
Ο Προεδρεύων Ο Γραμματέας” 
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