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ΕφΑθ 5190/2014 

Πρόεδρος: Γ. Αναστασάκος, Πρόεδρος Εφετών 

Εισηγητής: Η. Γιαρένης, Εφέτης 

Δικηγόροι: Ι. Φώσκολος, Θ. Μήνος, Α. Δαμασκηνός 

[...] Από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν 2121/1993 με τον τίτλο «πνευματική ιδιοκτησία, 

συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» συνάγεται ότι το έργο, ως πνευματικό δημιούργημα 

λόγου,  τέχνης ή επιστήμης που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, η οποία να είναι προσιτή στις 

αισθήσεις, προστατεύεται από την πνευματική ιδιοκτησία που περιλαμβάνει το δικαίωμα της 

εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του 

προσωπικού δεσμού του δημιουργού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα), εφόσον ανταποκρίνεται στην 

προϋπόθεση που θεσπίζεται στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του νόμου αυτού (γενική ρήτρα), 

δηλαδή εφόσον είναι πρωτότυπο. Συνεπώς, η πρωτοτυπία του έργου αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την προστασία του από το νόμο, ο οποίος όμως (με εξαίρεση τα προγράμματα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών - άρθρο 2 παρ. 3 εδ. δ του νόμου αυτού) δεν παρέχει τον ορισμό 

αυτής (της πρωτοτυπίας), αλλά καταλείπει στην επιστήμη και την νομολογία το πεδίο του 

προσδιορισμού της έννοιας της.  

Η «πρωτοτυπία», λοιπόν, συνίσταται, κατά τη θεωρία της στατιστικής μοναδικότητας που 

επικρατεί στη νομολογία, στην κρίση ότι κάτω από παρόμοιες συνθήκες και με τους ίδιους στόχους 

κανένας άλλος δημιουργός, κατά λογική πιθανολόγηση, δεν θα ήταν σε θέση να δημιουργήσει 

έργο όμοιο ή ότι το έργο παρουσιάζει μία ατομική ιδιομορφία, χάριν της προσωπικής συμβολής 

του δημιουργού, ή ένα ελάχιστο όριο «δημιουργικού ύψους», κάποια απόσταση δηλαδή από τα 

ήδη γνωστά ή αυτονόητα, έτσι ώστε να ξεχωρίζει και να διαφοροποιείται από τα έργα της 

καθημερινότητας ή από άλλα παρεμφερή γνωστά έργα [ΑΠ 196/2010 ΔίΜΕΕ 2011,508, ΑΠ 

537/2010 ΔίΜΕΕ 2010,381, ΑΠ 1239/2011 Nomos, ΑΠ 504/2012 (ποιν.) Νοmos, ΕφΑΘ 2211/2010 

ΔΕΕ 2010,1170, ΕφΘεσ 2015/2010 ΕπισκΕΔ 2011,731, ΕφΑΘ 1036/2011 ΔΕΕ 2011,1144, ΕφΘεσ 

2165/2011 ΔΕΕ 2012,656, ΕφΑΘ 2724/2012 ΔΕΕ 2012,1127, ΕφΑΘ 2969/2012 ΔΕΕ 2012,756 

ΕλλΔνη 2013,1402]. Η μοναδικότητα, εξάλλου, του έργου μπορεί να αναζητηθεί σε κάποιο από 

τα γνωρίσματα του (στο θέμα, στη σύλληψη, στην κατάταξη, στη διατύπωση, σε κάποιες 

λεπτομέρειες) ανάλογα με το είδος και τη φύση του. Δεν αρκεί, όμως, για να προσδώσει 

πρωτοτυπία σε ένα έργο, το απλό γεγονός ότι αυτό δεν είναι αντιγραφή (ακόμη και με κάποιες 

παραλλαγές) κάποιου άλλου, ούτε η πρωτοτυπία ταυτίζεται με τον κόπο, την επιμέλεια, την 

έκταση, τη χρησιμότητα του, τη δαπάνη ή τη χρονική διάρκεια που απαιτήθηκαν για την εκπόνηση 

του, αλλά θα πρέπει να παρουσιάζει ως σύνολο ή ως τμήμα αυτού την απαιτούμενη πρωτοτυπία, 

δηλαδή να είναι στατιστικά μοναδικό.  

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ο νόμος προστατεύει το έργο ως άυλο αγαθό (όχι ως 

υλικό αντικείμενο καθεαυτό που ενσωματώνει το πνευματικό δημιούργημα) και μόνο σε σχέση με 

τη συγκεκριμένη μορφή που έδωσε σ` αυτό ο δημιουργός του [ΕφΑΘ 9259/2010 (ποιν.) ΠοινΧρον 

2011,538]. Είναι απαραίτητο, επίσης, να τονιστεί ότι αντικείμενο της προστασίας στο δίκαιο της 

πνευματικής ιδιοκτησίας είναι η μορφή και όχι η ιδέα που περιγράφεται σε ένα πνευματικό 

δημιούργημα (ΕφΛαρ 82/2010 ΕΕμπΔ 2011,470). Η διάκριση μεταξύ της μορφής και της ιδέας 

συνιστά ουσιώδη κανόνα για τον καθορισμό και την εξέταση της προστασίας της πνευματικής 
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ιδιοκτησίας, αφού αυτή αποτελεί το βασικό κριτήριο διάκρισης των στοιχείων που προστατεύονται 

και εκείνων που μένουν έξω από το πεδίο της προστασίας. Η διάκριση αυτή είναι απαραίτητη, για 

το λόγο ότι κατά κανόνα το σύνολο των έργων αξιοποιεί και βασίζεται σε προγενέστερα στοιχεία, 

τα οποία είτε έχουν καταστεί πλέον κοινό κτήμα, είτε στερούνται αφ` εαυτών πρωτοτυπίας, είτε 

προέρχονται από ελεύθερες πηγές. Το εννοιολογικό αυτό δίδυμο ιδέας και μορφής επιτελεί την 

ίδια λειτουργία σε όλες τις έννομες τάξεις, αφήνοντας ελεύθερη την πρόσβαση τρίτου στις 

πληροφορίες που περιέχονται σε ένα έργο, λ.χ. τεχνικό, επιστημονικό, λόγου, ώστε να 

κυκλοφορούν ελεύθερα, ενώ επιφυλάσσει στο δημιουργό το απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα 

να εκμεταλλευτεί τη συγκεκριμένη μορφή, με την οποία έχει εκφραστεί η πληροφορία αυτή (ΕφΑΘ 

2969/2012, ό.π.).  

Με άλλες λέξεις, ως πνευματικό δημιούργημα, κατά την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων, 

θεωρείται οποιοδήποτε προϊόν του ανθρώπινου πνεύματος που έχει μορφή προσιτή στις αισθήσεις 

και λόγω της ιδιαιτερότητας του διαφέρει από όσα προϋπάρχουν ως προς το περιεχόμενο ή τη 

μορφή του, ως προς τη συγκεκριμένη, δηλαδή, οργανική σύνδεση και συνθετική διαμόρφωση των 

επιμέρους στοιχείων του και ως προς τη συγκεκριμένη εκφραστική εφαρμογή της σχετικής 

αφετηριακής ιδέας του δημιουργού [ΕφΑΘ 2648/2010 ΕλλΔνη 2011,830, ΕφΑΘ 4091/2010 ΧρΙΔ 

2011,455, ΕφΑΘ 4519/2010 ΔΕΕ 2011,43, ΕφΑΘ 9259/2010 (ποιν.) ό.π., ΕφΑΘ 1036/2011, ό.π.]. 

Εξάλλου, στο άρθρο 2 παρ. 1 του νόμου αυτού απαριθμούνται ενδεικτικά τα πνευματικά 

δημιουργήματα που, εφόσον είναι πρωτότυπα, θεωρούνται έργα και αποτελούν αντικείμενα 

πνευματικής ιδιοκτησίας, στα οποία συγκαταλέγονται οι μουσικές συνθέσεις. Ακόμα, από το 

συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 και 6 του νόμου αυτού, προκύπτει ότι ο πνευματικός 

δημιουργός με τη δημιουργία του έργου αποκτά πρωτογενώς και αυτοδικαίως, χωρίς τυπικές 

διατυπώσεις, τα αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό 

δικαίωμα) και της προστασίας του προσωπικού του δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).  

Η θεμελιώδης στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας αρχή του δημιουργού συνδέεται άμεσα και 

αποκλειστικά με τη δημιουργική πράξη που αποτελεί πράξη υλική, εξωτερική ή πραγματική, 

έννομη συνέπεια, δε, αυτής αποτελεί η πρωτογενής κτήση της πνευματικής ιδιοκτησίας (ΕφΑΘ 

2724/2012, ό.π.).Επίσης, στο άρθρο 65 του νόμου αυτού προβλέπεται ένα πλέγμα αστικών 

κυρώσεων που ισχύει ενιαία σε κάθε περίπτωση προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή των 

συγγενικών δικαιωμάτων, χωρίς να αποκλείεται η συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του 

ΑΚ. Συγκεκριμένα, με τη διάταξη αυτή ο δημιουργός μπορεί να εγείρει αναγνωριστική αγωγή του 

δικαιώματος του, αγωγή για την άρση της προσβολής και την παράλειψη αυτής στο μέλλον, αγωγή 

για την απόδοση του αδικαιολόγητου πλουτισμού, αγωγή για την απόδοση του κέρδους που 

αποκόμισε ο υπόχρεος και αγωγή για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. 

Ειδικότερα, η προσβολή απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώματος, όπως το δικαίωμα της 

πνευματικής ιδιοκτησίας, συνιστά πράξη παράνομη και, εφόσον γίνεται υπαίτια, συνιστά 

αδικοπραξία, επειδή ενέχει αφ` εαυτής εναντίωση προς την αποκλειστική εξουσία του δικαιούχου. 

Δηλαδή, το γεγονός της επέμβασης δημιουργεί και την παράνομη πράξη, κατ` άρθρο 914 του ΑΚ 

και κατά την ειδική διάταξη του άρθρου 65 του Ν 2121/1993.  

Γενικά, ως παράνομη προσβολή θεωρείται κάθε πράξη που επεμβαίνει στις εξουσίες (ηθικές ή 

περιουσιακές) του δημιουργού, εφόσον η πράξη αυτή γίνεται χωρίς την άδεια του και δεν 

συντρέχουν λόγοι που να αίρουν τον παράνομο χαρακτήρα της προσβολής, όπως για παράδειγμα 

συναίνεση του δημιουργού, συμβατικός περιορισμός και, θεωρητικά, άμυνα (ΑΠ 872/2009 ΧρΙΔ 
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2010,298, ΑΠ 1493/2009 ΧρΙΔ 2010,568, ΑΠ 649/2013 ΔΕΕ 2014,29, ΑΠ 651/2013 ΧρΙΔ 

2013,701). Το άρθρο `65 του Ν 2121/1993 αποτελεί ειδική διάταξη σε σχέση με το άρθρο 914 

του ΑΚ, το οποίο εφαρμόζεται, όπου η ειδική αυτή διάταξη καταλείπει κενά και στο βαθμό που 

δεν είναι ασυμβίβαστη η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ με το νομοθετικό πνεύμα 

που διέπει τις διατάξεις των άρθρων 63 επ. του Ν 2121/1993 (ΑΠ 872/2009, ό.π., ΑΠ 1493/2009, 

ό.π.). Η υπαιτιότητα απαιτείται μόνο για τη θεμελίωση της αξίωσης αποζημίωσης, ενώ η ίδια η 

πράξη της προσβολής συνεπάγεται και το παράνομο (ΑΠ 872/2009, ό.π., ΑΠ 649/2013, ό.π., ΑΠ 

651/2013, ό.π., ΕφΑΘ 2724/2012, ό.π.). Περαιτέρω, το εύρος του περιουσιακού και ηθικού 

δικαιώματος κρίνεται με βάση τα άρθρα 3, 4 και 6 του Ν 2121/1993.  

Η προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας συντρέχει στο ίδιο ακριβώς πεδίο, στο οποίο κινείται η 

αποκλειστική εκμετάλλευση του έργου, έτσι ώστε το δικαίωμα αναπαραγωγής λ.χ. να 

προσβάλλεται από εκείνον, ο οποίος αναπαράγει χωρίς άδεια το έργο, το δικαίωμα αποκλειστικής 

θέσης σε κυκλοφορία να προσβάλλεται από εκείνον που θέτει το έργο σε κυκλοφορία κ.ο.κ. Η 

κλασική πάντως μορφή προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας (αλλά και των συγγενικών 

δικαιωμάτων) είναι η ανάληψη ξένου έργου, είτε πρόκειται για πιστή (δουλική) αναπαραγωγή-

αντιγραφή του, είτε για αναπαραγωγή με αποκλίσεις και τροποποιήσεις (διασκευή), αρκεί να 

υπάρχει ομοιότητα των δύο έργων κατά το κύριο περιεχόμενο τους (ΑΠ 1493/2009, ό.π., ΑΠ 

537/2010, ό.π., ΕφΘεσ 2015/2010, ό.π.). [...] 

Αποδεικνύονται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: 

Ο ενάγων, παράλληλα με την επιστημονική και ερευνητική του σταδιοδρομία στους τομείς των 

επιστημών της φυσικής και της βιοφυσικής, ασχολείται με τη δημιουργία μουσικών συνθέσεων 

και έχει συνθέσει μουσική, έχει γράψει στίχους και έχει ερμηνεύσει πολλά τραγούδια, τα οποία 

έχουν περιληφθεί σε μουσικούς δίσκους βινυλίου και ψηφιακούς. Μεταξύ άλλων, ο ενάγων 

αποτελεί το δημιουργό και συγκεκριμένα το συνθέτη και το στιχουργό, αλλά και τον ερμηνευτή 

της μουσικής σύνθεσης με τον τίτλο «ΑΥΡΑ» που περιλήφθηκε στο δίσκο βινυλίου με τον τίτλο 

«...», κυκλοφόρησε το έτος 1987 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ο πρώτος εναγόμενος αποτελεί 

το δημιουργό και συγκεκριμένα το συνθέτη, αλλά και τον ερμηνευτή της μουσικής σύνθεσης με 

τον τίτλο «ΚΑΤΙ ΛΕΙΠΕΙ» που περιλήφθηκε, ως πρόσθετο τραγούδι-δώρο (bonus track), στον 

ψηφιακό δίσκο (cd) με τον τίτλο «7» την παραγωγή του οποίου είχε η δεύτερη εναγομένη. [...] 

Με βάση τις προαναφερόμενες παραδοχές, συνάγεται το συμπέρασμα ότι το εναρκτήριο 

τετράμετρο της στροφής (κουπλέ) του τραγουδιού «ΑΥΡΑ» και το εναρκτήριο τετράμετρο του 

τραγουδιού «ΚΑΤΙ ΛΕΙΠΕΙ» είναι πανομοιότυπα ως προς τη μελωδική και την αρμονική τους 

σύσταση, ενώ διαφοροποιούνται ελάχιστα από ρυθμικής πλευράς, όχι όμως και από μετρικής. Η 

ομοιότητα αυτή δεν είναι δυνατό να αποδοθεί σε σύμπτωση, αφού σε τέτοια περίπτωση 

(σύμπτωσης) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μελωδικής αυτής έμπνευσης που 

επισημαίνονται προηγουμένως θα έπρεπε να αποτυπώνονται, με οποιονδήποτε τρόπο και στην 

περαιτέρω μελωδική εξέλιξη καθενός τραγουδιού. Τούτο ισχύει στην περίπτωση της μουσικής 

σύνθεσης «ΑΥΡΑ», όπου παρατηρείται πραγματικά ότι όλες οι ιδιαιτερότητες της εναρκτήριας 

μελωδικής ιδέας τυγχάνουν έλλογης αξιοποίησης και ένταξης σε ένα συνεκτικό όλον.  

Αντίθετα, στη μουσική σύνθεση με τον τίτλο «ΚΑΤΙ ΛΕΙΠΕΙ» μελωδικά τμήματα με εντελώς 

διαφορετικά χαρακτηριστικά παρατάσσονται και εναλλάσσονται μεταξύ τους, παραμένοντας κατά 

βάση ασυνάρτητα, χωρίς να μπορούν να ενταχθούν σε μία ευρύτερη ενότητα. Το τραγούδι 

«ΑΥΡΑ» διέπεται από εσωτερική συνοχή στο σύνολο του, ενώ αντίθετα το τραγούδι «ΚΑΤΙ 



4 

 

ΛΕΙΠΕΙ» μοιάζει να έχει κατασκευαστεί με την προσαρμογή διαφόρων ετερόκλητων μελωδικών 

τμημάτων, όχι μόνο μεταξύ της στροφής και της επωδού, αλλά ακόμη και στο εσωτερικό τμήμα 

της ίδιας της στροφής. Κατά συνέπεια, ως τελικό συμπέρασμα υιοθετείται η κρίση ότι η ομοιότητα 

των εναρκτήριων μελωδικών ιδεών στα τραγούδια αυτά δεν είναι συμπτωματική, αλλά οφείλεται 

στην αντιγραφή της μελωδικής ιδέας που αναπτύσσεται στο εναρκτήριο τετράμετρο της στροφής 

του τραγουδιού «ΑΥΡΑ» και στην ενσωμάτωση της, αυτούσιας ως προς τη μελωδική και την 

αρμονική της σύσταση, ελάχιστα δε διαφοροποιημένης από ρυθμικής πλευράς, όχι όμως και από 

μετρικής, στο εναρκτήριο τετράμετρο της στροφής του τραγουδιού «ΚΑΤΙ ΛΕΙΠΕΙ». 

Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ακόμη ότι στην εξέλιξη και των δύο προαναφερόμενων 

τραγουδιών η εναρκτήρια αυτή μελωδία επαναλαμβάνεται πριν από κάθε επωδό (ρεφρέν) και 

επομένως εκτός από την πολύ κρίσιμη για κάθε τραγούδι εναρκτήρια στροφή, η εκτέλεση της 

ίδιας μελωδίας συντελείται και σε άλλο σημείο του τραγουδιού. Η μουσική σύνθεση «ΑΥΡΑ» 

αποτελεί αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού της (ενάγοντος), ως 

συνθέτη, δεδομένου ότι αποτελεί έργο κατά την έννοια του νόμου, δηλαδή πρωτότυπο 

πνευματικό δημιούργημα της τέχνης που εκφράζεται με συγκεκριμένη μορφή, δηλαδή ως μουσική 

σύνθεση που γίνεται αντιληπτή από το κοινό μέσω της ακρόασης της. Είναι, δε, πρωτότυπη η 

μουσική αυτή σύνθεση, δεδομένου ότι παρουσιάζει μία ατομική ιδιομορφία, χάριν της προσωπικής 

συμβολής του δημιουργού της ενάγοντος και ένα ελάχιστο όριο «δημιουργικού ύψους», κάποια 

απόσταση δηλαδή από τα ήδη γνωστά ή αυτονόητα, έτσι ώστε να ξεχωρίζει και να διαφοροποιείται 

από άλλα παρεμφερή γνωστά μουσικά έργα. [...] 

Με τη σύνθεση, από την πλευρά του πρώτου εναγομένου, του τραγουδιού «ΚΑΤΙ ΛΕΙΠΕΙ», την 

εγγραφή του σε υλικό φορέα και την παραγωγή και διάθεση-εκμετάλλευση του σχετικού 

ψηφιακού δίσκου, από την πλευρά της δεύτερης εναγομένης [...] προσβλήθηκε το δικαίωμα 

πνευματικής ιδιοκτησίας του ενάγοντος στη μουσική σύνθεση με τον τίτλο «ΑΥΡΑ» και 

συγκεκριμένα προσβλήθηκαν τα απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα του οικονομικής 

εκμετάλλευσης του έργου του (περιουσιακό δικαίωμα), όπως επίσης και προστασίας του 

προσωπικού του δεσμού προς το έργο αυτό (ηθικό δικαίωμα). Ειδικότερα, η προσβολή αυτή 

συνίσταται στον περιορισμό: Α) Των εξουσιών του ενάγοντος να επιτρέπει ή να απαγορεύει α) 

την εγγραφή και την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή του έργου του με 

οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, β) τη διασκευή, την προσαρμογή ή άλλες 

μετατροπές του έργου του, γ) τη διανομή του πρωτοτύπου ή των αντιγράφων του έργου του, 

στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, δ) τη δημόσια εκτέλεση 

του έργου του και ε) την παρουσίαση στο κοινό του έργου του, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και να καθιστά προσιτό το έργο του στο κοινό κατά τρόπο, 

ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στο έργο αυτό, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος (άρθρο 3 

παρ. 1 περ. α`, γ`, δ`, στ` και η` του Ν 2121/1993). Β) Των εξουσιών του ενάγοντος α) της 

απόφασης για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους το έργο θα γίνει προσιτό στο 

κοινό (δημοσίευση), Β) της αναγνώρισης της πατρότητας του πάνω στο έργο και ειδικότερα της 

εξουσίας να απαιτεί, στο μέτρο του δυνατού, τη μνεία του ονόματος του στα αντίτυπα του έργου 

του και σε κάθε δημόσια χρήση του έργου ή, αντίθετα, να κρατά την ανωνυμία του ή να 

χρησιμοποιεί ψευδώνυμο και γ) της απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης, περικοπής ή άλλης 

τροποποίησης του έργου του, καθώς και κάθε προσβολής του δημιουργού, οφειλόμενης στις 

συνθήκες παρουσίασης του έργου στο κοινό (άρθρο 4 παρ. 1 περ. α`, β` και γ` του Ν 2121/1993). 

Η προσβολή, δε, αυτή είναι παράνομη, σύμφωνα με τη μείζονα (νομική) σκέψη που προηγήθηκε, 
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δεδομένου ότι συνιστά πράξη επέμβασης στις εξουσίες (τις ηθικές και τις περιουσιακές) του 

δημιουργού, η οποία - πράξη- έλαβε χώρα χωρίς την άδεια του ενάγοντος, ενώ στην προκείμενη 

περίπτωση δεν συντρέχουν λόγοι που να αίρουν τον παράνομο χαρακτήρα της προσβολής αυτής, 

τη συνδρομή των οποίων, εξάλλου, δεν προτείνουν οι εναγόμενοι με την προβολή σχετικής 

ένστασης. [...] 

Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι ο ενάγων, εξαιτίας της παράνομης και υπαίτιας προσβολής του 

δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του (του περιουσιακού, αλλά και του ηθικού δικαιώματος 

του) από την πλευρά του πρώτου εναγομένου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, υπέστη ηθική 

βλάβη (μη περιουσιακή ζημία), για τη χρηματική ικανοποίηση της οποίας, που συνίσταται στην 

ηθική παρηγοριά και την ψυχική ανακούφιση του ενάγοντος, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να 

υποχρεωθεί ο πρώτος εναγόμενος να καταβάλει σ` αυτόν το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) 

ευρώ ως δίκαιο και εύλογο, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της προσβολής, την έκταση της βλάβης, 

τις συνθήκες τέλεσης της αδικοπραξίας, τη βαρύτητα του πταίσματος (δόλος) του εναγομένου, 

καθώς επίσης και την περιουσιακή και την κοινωνική κατάσταση των μερών (του ενάγοντος και 

του πρώτου εναγομένου).  

(Δέχεται εν μέρει την αγωγή.) 
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