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Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Αναστασία Λάγκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, 

Κωνσταντίνο Πάνου, Πρωτοδίκη, Γεώργιο Λαζαρίδη, Πρωτοδίκη – Εισηγητή, και από τη 

Γραμματέα Λαμπρινή Γκεντρίμη. 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Ιανουαρίου του 2013, για να 

δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ : 

Α] Του καλούντος – ενάγοντος (στη με αριθμό εκθ. καταθ. 328/2006 αγωγή – Αρ. 

Πιν. 43 και 45) : ………. του ………., κατοίκου ………. (οδός ………., αριθμ. ……….), ο οποίος 

παραστάθηκε στο Δικαστήριο διά των πληρεξουσίων Δικηγόρων του, ……….      

Των καθών η κλήση – εναγομένων  : 1) ………. του ………., κατοίκου 

………. (οδός ……….), 2) ………. του ………., κατοίκου ………. (οδός ……….) και 

3 α) ………., ………., β) ………., γ) ………. και δ) ………. υπό την ιδιότητά τους ως 

εξ αδιαθέτου κληρονόμων του αρχικώς εναχθέντος και ήδη αποβιώσαντος ………., εκ των 

οποίων η 1η παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων Δικηγόρων της ………. και ………., ο 

2ος και οι υπό στ. 3β και 3γ μετά της πληρεξουσίας Δικηγόρου τους ………. και οι υπό στ. 3α 

και 3δ διά της πληρεξουσίας Δικηγόρου τους ……….. 

Β] Του καλούντος - ενάγοντος (στη με αριθμό εκθ. καταθ. 172/2007 αγωγή – Αρ. 

Πιν. 41 και 44) : ………., κατοίκου ………. (οδός ……….), ο οποίος παραστάθηκε στο 

Δικαστήριο διά των πληρεξουσίων Δικηγόρων του, ………..    

Των καθών η κλήση - εναγομένων : 1) ………., κατοίκου ………. (οδός 

……….), 2) ………., κατοίκου ………. (οδός ……….) και 3α) ………., χας ………., β) 

………., γ) ………. και δ) ………. υπό την ιδιότητά τους ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων 

του αρχικώς εναχθέντος και ήδη αποβιώσαντος ………., εκ των οποίων η 1η παραστάθηκε 

μετά των πληρεξουσίων Δικηγόρων της ………. και ………., ο 2ος και οι υπό στ. 3β και 3γ 

μετά της πληρεξουσίας  Δικηγόρου τους ………. και οι υπό στ. 3α και 3δ διά της 

πληρεξουσίας Δικηγόρου τους ……….. 

Γ]  Του ενάγοντος (στη με αριθμό εκθ. καταθ. 240/2007 αγωγή – Αρ. Πιν. 42) : 

………., κατοίκου ………. (οδός ……….), ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο διά των 

πληρεξουσίων Δικηγόρων του, ………. και ………..    



Των εναγομένων : 1) ………., κατοίκου ………. (οδός ……….) και 2) ………., 

κατοίκου ………. (οδός ……….), εκ των οποίων η 1η παραστάθηκε μετά των 

πληρεξουσίων Δικηγόρων της ………. και ο 2ος διά της πληρεξουσίας  Δικηγόρου του 

………..   

    Δ] Της ενάγουσας (στη με αριθμό εκθ. καταθ. 105/2009 αγωγή – Αρ. Πιν. 46) : 

………., κατοίκου ………. (οδός ……….), η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά των 

πληρεξουσίων Δικηγόρων της ………. και ……….. 

Του εναγομένου : ………., κατοίκου ………. (οδός ……….), ο οποίος 

παραστάθηκε στο Δικαστήριο διά των πληρεξουσίων Δικηγόρων του, ………. και ………..      

Ο ενάγων της υπό στ. Α΄  αγωγής ζητεί  να γίνει δεκτή η από 16-09-2006 και με 

αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 328/2006 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού 

του Δικαστηρίου στις 29-09-2006 και προσδιορίστηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της 20-09-

2007, μετά από 1η αναβολή για τη δικάσιμο της 03-04-2008, μετά από 2η αναβολή για τη 

δικάσιμο της 19-03-2009, μετά από 3η αναβολή για τη δικάσιμο της 21-01-2010, μετά από 4η 

αναβολή για τη δικάσιμο της 02-12-2010, μετά από 5η αναβολή για τη δικάσιμο της 19-01-

2012 και μετά από 6η αναβολή για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. 

Ωστόσο, ο ενάγων της ανωτέρω αγωγής, πληροφορηθείς τον επισυμβάντα στις 11-07-2008 

θάνατο του εκ των αρχικώς εναχθέντων ………., ως αντίδικος των διαδίκων, υπέρ των 

οποίων επήλθε η διακοπή της δίκης, θεωρώντας διακοπείσα τη δίκη για τον ανωτέρω λόγο, 

επέσπευσε κατ’ άρθρο 291 ΚΠολΔ την αναγκαστική επανάληψη της ίδιας δίκης, καταθέτοντας 

στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου το από 26-11-2010 και με αριθμό εκθ. καταθ. 

499/30-11-2010 δικόγραφο κλήσης, το οποίο εν συνεχεία επέδωσε στους καθολικούς 

διαδόχους του αποβιώσαντος διαδίκου και με το οποίο η υπόθεση προσδιορίστηκε να 

συζητηθεί αρχικώς κατά τη δικάσιμο της 19-01-2012, μετ’ αναβολή δε κατά τη δικάσιμο, που 

αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, οπότε και η υπόθεση γράφηκε στο πινάκιο, άπαντες δε 

οι διάδικοι παραστάθηκαν χωρίς να αντιλέξουν. Αποτελούν, συνεπώς, οι υπ’ αριθμ. πινακίου 

43 και 45 υποθέσεις μία κατ’ ουσίαν υπόθεση, η οποία κατά μεν το σκέλος, που αφορά στους 

καθολικούς διαδόχους του αρχικώς εναχθέντος και ήδη αποβιώσαντος ………. επανέρχεται 

προς συζήτηση με την υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. 499/2010 κλήση λόγω αναγκαστικής 

επανάληψης της δίκης κατά τα προεκτεθέντα, καθόσον δε αφορά στους λοιπούς διαδίκους 

λόγω νόμιμης εκ του πινακίου αναβολής.  

Ο ενάγων της υπό στ. Β΄  αγωγής ζητεί  να γίνει δεκτή η από 12-05-2007 και με 

αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 172/2007 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού 

του Δικαστηρίου στις 18-05-2007 και προσδιορίστηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της 03-04-

2008, μετά από 1η αναβολή για τη δικάσιμο της 19-03-2009, μετά από 2η αναβολή για τη 

δικάσιμο της 21-01-2010, μετά από 3η αναβολή για τη δικάσιμο της 02-12-2010, μετά από 4η 

αναβολή για τη δικάσιμο της 19-01-2012 και μετά από 5η αναβολή για τη δικάσιμο, που 
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αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, οπότε και η υπόθεση γράφηκε στο πινάκιο. Ωστόσο, ο 

ενάγων της ανωτέρω αγωγής, πληροφορηθείς τον επισυμβάντα στις 11-07-2008 θάνατο του 

εκ των αρχικώς εναχθέντων ………., ως αντίδικος των διαδίκων, υπέρ των οποίων επήλθε η 

διακοπή της δίκης, θεωρώντας διακοπείσα τη δίκη για τον ανωτέρω λόγο, επέσπευσε κατ’ 

άρθρο 291 ΚΠολΔ την αναγκαστική επανάληψη της ίδιας δίκης, καταθέτοντας στη Γραμματεία 

του παρόντος Δικαστηρίου το από 26-11-2010 και με αριθμό εκθ. καταθ. 498/30-11-2010 

δικόγραφο κλήσης, το οποίο εν συνεχεία επέδωσε στους καθολικούς διαδόχους του 

αποβιώσαντος διαδίκου και με το οποίο η υπόθεση προσδιορίστηκε να συζητηθεί αρχικώς 

κατά τη δικάσιμο της 19-01-2012, μετ’ αναβολή δε κατά τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην 

αρχή της παρούσας, οπότε και η υπόθεση γράφηκε στο πινάκιο, άπαντες δε οι διάδικοι 

παραστάθηκαν χωρίς να αντιλέξουν. Αποτελούν, συνεπώς, οι υπ’ αριθμ. πινακίου 41 και 44 

υποθέσεις μία κατ’ ουσίαν υπόθεση, η οποία κατά μεν το σκέλος, που αφορά στους 

καθολικούς διαδόχους του αρχικώς εναχθέντος και ήδη αποβιώσαντος ………. επανέρχεται 

προς συζήτηση με την υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. 498/2010 κλήση λόγω αναγκαστικής 

επανάληψης της δίκης κατά τα προεκτεθέντα, καθόσον δε αφορά στους λοιπούς διαδίκους 

λόγω νόμιμης εκ του πινακίου αναβολής.  

Ο ενάγων της υπό στ. Γ΄  αγωγής ζητεί  να γίνει δεκτή η από 26-06-2007 και με 

αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 240/2007 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού 

του Δικαστηρίου στις 27-06-2007 και προσδιορίστηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της 15-05-

2008, μετά από 1η αναβολή για τη δικάσιμο της 19-03-2009, μετά από 2η αναβολή για τη 

δικάσιμο της 21-01-2010, μετά από 3η αναβολή για τη δικάσιμο της 02-12-2010, μετά από 4η 

αναβολή για τη δικάσιμο της 19-01-2012 και μετά από 5η αναβολή για τη δικάσιμο, που 

αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, οπότε και η υπόθεση γράφηκε στο πινάκιο.   

Η ενάγουσα της υπό στ. Δ΄ αγωγής ζητεί  να γίνει δεκτή η από 15-02-2009 και με 

αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 105/2009 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού 

του Δικαστηρίου στις 25-02-2009 και προσδιορίστηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της 21-01-

2010, μετά από 1η αναβολή για τη δικάσιμο της 02-12-2010, μετά από 2η αναβολή για τη 

δικάσιμο της 19-01-2012 και μετά από 3η αναβολή για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην 

αρχή της παρούσας, οπότε και η υπόθεση γράφηκε στο πινάκιο.   

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν 

να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις τους. 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 286 περ. α΄, 287, 291 παρ. 1 και 2 και 

292 ΚΠολΔ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 1846 και 1847 ΑΚ, προκύπτει ότι η 

δίκη διακόπτεται, εκτός από άλλες περιπτώσεις, αν, εωσότου τελειώσει η προφορική 



συζήτηση, μετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, πεθάνει κάποιος διάδικος. Η 

διακοπή επέρχεται από την γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής προς τον αντίδικο με 

επίδοση δικογράφου ή με προφορική δήλωση στο ακροατήριο ή εκτός του ακροατηρίου κατά 

την επιχείρηση διαδικαστικής πράξης από εκείνον που έχει το δικαίωμα να επαναλάβει τη δίκη 

ή και από εκείνον που μέχρι τη στιγμή της επέλευσης του θανάτου ήταν πληρεξούσιος του 

θανόντα διαδίκου. Συνεπώς, ο αντίδικος εκείνου του διαδίκου που πέθανε δεν νομιμοποιείται 

να προβεί στη γνωστοποίηση του θανάτου του, ούτε η τυχόν τέτοια δήλωσή του επιφέρει τη 

βίαιη διακοπή της δίκης, ο σχετικός δε ισχυρισμός του απορρίπτεται ως αλυσιτελής, γατί 

προβάλλεται χωρίς έννομο συμφέρον. Ο ίδιος, όμως, διάδικος, δηλαδή, ο αντίδικος εκείνου, 

υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή της δίκης, όπως και ο ομόδικός του, μπορούν να 

προκαλέσουν την επανάληψη της δίκης, στο πλαίσιο της οποίας συντρέχει διακοπτικός λόγος, 

προσκαλώντας τον υπέρ ου η διακοπή της δίκης για το σκοπό αυτό με κοινοποίηση 

δικογράφου, ενώ μπορούν να του γνωστοποιήσουν την πρόσκληση και πριν από την 

γνωστοποίηση του γεγονότος, που προκάλεσε τη διακοπή (θανάτου), θεωρώντας ότι αυτή 

επήλθε, οπότε, στην τελευταία αυτή περίπτωση, η δίκη επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως τριάντα 

ημέρες μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Ως διάδικος υπέρ του οποίου επήλθε η 

διακοπή της δίκης στην περίπτωση θανάτου του αρχικού διαδίκου νοείται ο καθολικός του 

διάδοχος (κληρονόμος του), ο οποίος, όμως, δεν μπορεί να κληθεί για επανάληψη της δίκης 

που έχει διακοπεί πριν περάσει η τετράμηνη προθεσμία της αποποίησης ή πριν χάσει με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο το δικαίωμα της αποποίησης. Τα ως άνω ισχύουν ανεξαρτήτως του 

εάν, κατά την κρίση του επισπεύδοντος, ο κληρονόμος του αρχικού αντιδίκου του έχει ή όχι 

έννομο συμφέρον να συνεχίσει τη δίκη, καθόσον επ’ αυτού αποφαίνεται το δικαστήριο μετά 

από ακρόαση και του τελευταίου. Η πρόσκληση προς αναγκαστική επανάληψη της δίκης 

γίνεται όχι μόνο με κοινοποίηση δικογράφου που περιέχει τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 118 

ΚΠολΔ στοιχεία και κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η 

διακοπείσα δίκη, αλλά και με οποιοδήποτε άλλο αυτοτελές δικόγραφο, όπως λ.χ. με την κλήση 

προς περαιτέρω συζήτηση της υπόθεσης (ΑΠ 1420/2005 ΕλλΔνη 2006. 125, ΑΠ 1461/2003 

ΕλλΔνη 2005. 1081, ΑΠ 769/2001 ΕλλΔνη 2002. 1380, ΑΠ 1644/2000 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, Μ. 

Μαργαρίτης, Ερμηνεία ΚΠολΔ, Τ. Ι, υπό το άρθρο 291, στους αρ. παρ. 2 και 3). 

Στην προκείμενη περίπτωση νόμιμα επαναλαμβάνεται η δίκη με τους κληρονόμους 

του ήδη αποβιώσαντος και αρχικώς εναχθέντος στις υπό στ. Α΄ και Β΄ αγωγές ……….. 

Ειδικότερα, ο εναχθείς στις υπό στ. Α΄ και Β΄ υπό κρίση αγωγές ………. του ………. 

απεβίωσε στις 11-07-2008 (βλ. την υπ’ αριθμ. 250/Τόμος Β΄/14-07-2008 ληξιαρχική πράξη 

θανάτου, που συνέταξε η Ληξίαρχος Ιωαννίνων, ……….), κληρονομηθείς κατά τους κανόνες 

της εξ αδιαθέτου διαδοχής στην πρώτη τάξη (άρθρα 1813, 1820 και 1846 ΑΚ) από τη σύζυγο 

και τα τρία τέκνα του, ………. και ………., ………. και ………. αντιστοίχως, οι οποίοι 

δεν αμφισβητούν την προμνησθείσα ιδιότητά τους (ΑΠ 303/2008 Δ. 2008. 810, ΑΠ 

1884/2007 Δ. 2008. 201). Ο θάνατος του διαδίκου ………. αποτέλεσε διακοπτικό της δίκης 
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γεγονός στο πλαίσιο αμφοτέρων των υπό στ. Α΄ και Β΄ αγωγών. Το ως άνω διακοπτικό της 

δίκης γεγονός δεν προκύπτει ότι γνωστοποιήθηκε με νόμιμο τρόπο από τους διαδίκους, υπέρ 

των οποίων έλαβε επήλθε η διακοπή της δίκης ή από τον, μέχρι το χρόνο θανάτου του, 

πληρεξούσιο δικηγόρο του αποβιώσαντος διαδίκου (ΟλΑΠ 22/2000 ΝοΒ 2001. 602, ΑΠ 

870/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1906/1999 ΕλλΔνη 2001. 110, ΑΠ 65/2006 ΝοΒ 2006. 1071). 

Ωστόσο, ο αντίδικος του ανωτέρω διαδίκου, ήτοι ο ενάγων στις υπό στ. Α΄ και Β΄ αγωγές, 

………., προ της νομίμου κατά τα προεκτεθέντα γνωστοποίησης του διακοπτικού της δίκης 

γεγονότος, προσκάλεσε τους υπέρ ων η διακοπή καθολικούς διαδόχους του αρχικώς 

εναχθέντος στις υπό στ. Α΄ και Β΄ αγωγές με τις υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. 499/2010 και 

498/2010 κλήσεις του αντιστοίχως. Οι ως άνω κλήσεις επιδόθηκαν νομίμως στους νυν καθών 

η κλήση κληρονόμους του αποβιώσαντος ………. (βλ. τις υπ’ αριθμ. 10641/16-11-2012, 

10634/16-11-2012, 10637/16-11-2012, 10639/16-11-2012, 10633/16-11-2012, 10635/16-11-

2012, 10638/16-11-2012 και 10640/16-11-2012 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή 

στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, ……….), η δε δίκη επαναλήφθηκε κατόπιν τήρησης της κατ’ 

άρθρο 292 ΚΠολΔ τασσομένης προθεσμίας αποποίησης. Άπαντες οι καθολικοί διάδοχοι του 

αρχικώς εναχθέντος, άλλωστε, παρέστησαν νομίμως κατά τη συζήτηση της υπόθεσης χωρίς 

να αντιλέξουν (βλ. Νίκα, Πολιτική Δικονομία, Τ. ΙΙ, σελ. 359). Συνεπώς, νομίμως 

επαναλαμβάνεται η δίκη στις υπό στ. Α΄ και Β΄ αγωγές με τους κληρονόμους του εκ των 

αρχικώς εναχθέντων, ……….. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 246 ΚΠολΔ το δικαστήριο σε κάθε στάση της 

δίκης μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, να διατάξει την ένωση 

και συνεκδίκαση περισσοτέρων εκκρεμών ενώπιόν του δικών, ανάμεσα στους ίδιους ή 

διαφορετικούς διαδίκους, αν υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του 

διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται μείωση των εξόδων. 

Ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου εκκρεμούν α) η από 16-09-2006 και με αριθμό εκθέσεως 

καταθέσεως 328/2006, υπό στ. Α΄ αγωγή   με αντικείμενο τον κανονισμό από το Δικαστήριο 

της διοίκησης κοινών πραγμάτων και δη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που ανήκουν 

σε περισσότερους από κοινού, κατά τον πλέον πρόσφορο και συμφέροντα για άπαντες τους 

κοινωνούς τρόπο, λόγω αδυναμίας καθορισμού της διοίκησης αυτής από τους συγκοινωνούς, 

καθώς και τον ορισμό διαχειριστή, β) η από 12-05-2007 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 

172/2007, υπό στ. Β΄ αγωγή του ιδίου, όπως και στην υπό στ. Α΄ αγωγή, ενάγοντος με 

αντικείμενο την αναγνώριση δικαιώματος (και δη εξ αδιαιρέτου ποσοστού) πνευματικής 

ιδιοκτησίας του ανωτέρω (ενάγοντος) επί των έργων, που αναφέρονται και στην υπό στ. Α΄ 

αγωγή, καθώς και αξιώσεις άρσης της επενεχθείσας στο δικαίωμα του ενάγοντος επί των ως 

άνω έργων προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον, γ) η από 26-06-2007 και με αριθμό 

εκθέσεως καταθέσεως 240/2007, υπό στ. Γ΄ αγωγή του ιδίου, όπως και στις υπό στ. Α΄ και 

Β΄ αγωγές, ενάγοντος με αντικείμενο τη διάγνωση αξίωσης χρηματικής ικανοποίησης λόγω 

ηθικής βλάβης του ανωτέρω από την προσβολή του ηθικού και περιουσιακού δικαιώματος 



πνευματικής ιδιοκτησίας, που ισχυρίζεται πως διαθέτει επί των ιδίων, όπως και στις υπό στ. Α΄ 

και Β΄ αγωγές, έργων, καθώς και δ) η από 15-02-2009 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 

105/2009, υπό στ. Δ΄ αγωγή της εναγομένης στις υπό στ. Α΄, Β΄ και Γ΄ αγωγές, ………., με 

αντικείμενο τη διάγνωση αξιώσεων της ανωτέρω ενάγουσας ως κληρονόμου του φερομένου 

ως δημιουργού των ιδίων ως άνω έργων ………. και δη αξίωσης αναγνώρισης της 

προσβολής της προσωπικότητας του ως άνω αποβιώσαντος, άρσης και παράλειψης της 

προσβολής αυτής στο μέλλον και αναγνώρισης της εικονικότητας των αναφερομένων στην 

αγωγή αυτή δηλώσεων βούλησης, που εμπεριέχονται στα μνημονευόμενα στην αγωγή 

έγγραφα. Άπασες οι ως άνω αγωγές υπάγονται στην τακτική διαδικασία, είναι δε προδήλως 

συναφείς ως αφορώσες στο ίδιο ιστορικό γεγονός, ήτοι στα ίδια πνευματικά δημιουργήματα, 

τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών και τις αξιώσεις λόγω προσβολής των 

προβαλλομένων επ’ αυτών δικαιωμάτων. Πρέπει, συνεπώς, να διαταχθεί η ένωση και 

συνεκδίκασή τους, καθόσον κατά την κρίση του Δικαστηρίου αφενός μεν διευκολύνεται η 

διεξαγωγή της δίκης, αφετέρου δε επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρο 246 ΚΠολΔ).      

Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2121/1993 «Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο 

πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, 

ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις, με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά 

έργα, με μουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι παντομίμες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα 

έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και 

γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και οι λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογραφίες, τα 

έργα των εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που 

αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήμη». Στην ως 

άνω διάταξη εξαίρονται τα δύο βασικά στοιχεία της έννοιας του έργου, ήτοι η μορφή και η 

πρωτοτυπία, ενώ γίνεται και ενδεικτική απαρίθμηση προστατευόμενων έργων, χωρίς να 

αποκλείεται η προστασία και άλλων πνευματικών δημιουργημάτων (βλ. Καλλινίκου, 

Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα, γ΄ έκδ., σελ. 29, Μαρίνο, Πνευματική 

Ιδιοκτησία, β΄ έκδ., σελ. 67-82). Η αξία και ο προορισμός του έργου δε λαμβάνονται υπόψη 

για την προστασία (άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 2121/1993, ΕφΑθ 4040/2001 ΔΕΕ 2002. 58, 

ΠΠρΑθ 1493/2005 ΔΙΜΕΕ 2005. 248, Σταματούδη σε Κοτσίρη/Σταματούδη, Ερμ. ν. 

2121/1993, υπό το άρθρο 2, στους αρ. περ. 8 επ., Καλλινίκου, ο.π., σελ. 47 επ.), το έργο, 

όμως, πρέπει να αποτελεί αποτέλεσμα πνευματικής διεργασίας ανθρώπου (όχι πχ τυχαίου 

γεγονότος της φύσης), οπότε και προστατεύεται υπό οποιαδήποτε μορφή και αν εκφράζεται, 

ήτοι ανεξαρτήτως του τρόπου και των μέσων της έκφρασης. Η πρωτοτυπία του έργου ως 

βασική προϋπόθεση της κατά νόμο προστασίας του συνίσταται στην απαίτηση προσωπικής 

συμβολής του δημιουργού και στην ατομικότητα και τη μοναδικότητα του δημιουργήματος, 

υπό την έννοια ότι υπό όμοιες συνθήκες και με όμοιους στόχους ουδείς άλλος θα 

δημιουργούσε ένα όμοιο έργο (ΑΠ 537/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1493/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 

ΣυμβΑΠ 218/2007 ΠΔνη 2007. 1398, ΑΠ 1118/2006 ΝοΒ 2006. 1140, ΑΠ 152/2005 ΔΙΜΕΕ 
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2005. 413, ΑΠ 1438/2004 ΠΔνη 2004. 1445, ΑΠ 2080/2001 ΠΧρ 2002. 806, ΕφΑθ 2889/2010 

ΔΕΕ 2010. 1291, ΕφΑθ 97/2008 ΔΕΕ 2008. 1369, ΕφΑθ 2864/2007 ΔΕΕ 2007. 1182, ΕφΑθ 

7909/2002 ΕλλΔνη 2004. 239, ΕφΑθ 3252/2002 ΔΕΕ 2003. 293, ΕφΘεσ 3321/1998 

ΕπισκΕμπΔ 1999. 565 επ., ΣυμβΠλημΙωαν 294/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΑθ 6119/2009 ΧρΙΔ 

2010. 57 ως προς το ούτω καλούμενο κριτήριο της στατιστικής μοναδικότητας και τα λοιπά 

επιμέρους κριτήρια, όπως ιδίως αυτό του ελάχιστου δημιουργικού ύψους βλ. και Σταματούδη 

σε Κοτσίρη/Σταματούδη, Ερμ. ν. 2121/1993, υπό το άρθρο 2, στους αρ. περ. 27 επ., Γ. 

Κουμάντο, Πνευματική ιδιοκτησία, 2002, 8η έκδ., σελ. 108-109, Καλλινίκου, ο.π., σελ. 34-37, 

Μαρίνο, ο.π., σελ. 76 επ., Γαρουφαλιά, Τα εικαστικά έργα και η νομική τους προστασία, 2001, 

σελ. 30 επ.). Η πρωτοτυπία, δηλαδή, είναι αποτέλεσμα προσωπικής συμβολής του 

δημιουργού, χάρη στην οποία το έργο παρουσιάζει ατομικότητα και δη τέτοιας ιδιαιτερότητας, 

ώστε να διακρίνεται από τα διανοητικά προϊόντα της ανθρώπινης καθημερινότητας. Η 

ατομικότητα βασίζεται κυρίως στην έννοια της στατιστικής μοναδικότητας (ΑΠ 152/2005 ΝοΒ 

2005. 1782 επ., ΕφΑθ 1445/2006 ΔΕΕ 2007. 49 επ., ΕφΑθ 8138/2000 ΔΕΕ 2001. 60-67), η 

οποία προϋποθέτει με τη σειρά της σύγκριση του έργου με το προϋπάρχον ή αυτό που θα 

μπορούσε να υπάρχει (Καλλινίκου, ο.π., σελ. 35), σε κάθε, όμως, περίπτωση το διανοητικό 

έργο, πρέπει να εμφανίζει τέτοιο διανοητικό ύψος, που να υπερβαίνει το καθημερινό, σύνηθες 

και κοινό επίπεδο (βλ. Καλλινίκου, ο.π., σελ. 36). Η πρωτοτυπία στο πεδίο της πνευματικής 

ιδιοκτησίας, ωστόσο, δε συναρτάται προς το στοιχείο του «νέου», όπως συμβαίνει στο πεδίο 

της βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί ευρεσιτεχνιών (βλ. ως προς τούτο αντί άλλων Μαρίνο, ο.π., 

σελ. 82, στον αρ. περ. 154), δεδομένου ότι το τελευταίο βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, 

ήτοι την ύπαρξη άλλου όμοιου πνευματικού δημιουργήματος (πχ την ύπαρξη άλλου 

πορτρέτου του ίδιου ηθοποιού, που έχει φιλοτεχνήσει άλλος ζωγράφος στο παρελθόν) και δεν 

αποτελεί προϋπόθεση προστασίας κατά το ν. 2121/1993, στον οποίο αξιώνεται απλώς 

πρωτοτυπία, η οποία εν τέλει είναι έννοια υποκειμενική και ταυτίζεται με την προσωπική 

συμβολή του δημιουργού (πχ στο ανωτέρω παράδειγμα, για το οποίο βλ. Καλλινίκου, ο.π. 

σελ. 36 το δεύτερο πορτρέτο είναι πρωτότυπο και εμφανίζει ατομικότητα, παρότι δεν είναι 

«νέο»). Στο ν. 2121/1993 προκρίνεται το υποκειμενικό κριτήριο για τον προσδιορισμό της 

πρωτοτυπίας, τονίζοντας το στοιχείο της προσωπικής συμβολής του δημιουργού και 

εντοπίζοντας το δικαιολογητικό λόγο της αποκλειστικότητας των δικαιωμάτων του στη 

σύνδεση του έργου με το δημιουργό και την προσωπικότητα του. Το εάν ένα πνευματικό 

δημιούργημα είναι πρωτότυπο έργο ή όχι αποτελεί εν τέλει πραγματικό ζήτημα (ΑΠ 513/2008 

ΠΛογ 2008. 366, ΑΠ 152/2006 ΕλλΔνη 2006. 493, ΑΠ 20/2005 ΕλλΔνη 2006. 789). Όπως, 

όμως, ήδη ανωτέρω σημειώθηκε, αντικείμενο προστασίας αποτελεί σε κάθε περίπτωση η 

μορφή και όχι η ιδέα (ΑΠ 152/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1248/2003 ΕλλΔνη 2005. 452, ΕφΑθ 

4793/2009 ΔΕΕ 2010. 50,  ΕφΑθ 80/2008 Αρμ 2008. 1852, ΕφΠειρ 281/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 

ΕφΑθ 2768/2003 ΝοΒ 2004. 51, ΕφΑθ 3252/2002 ΔΕΕ 2003. 293, ΠΠρΑθ 664/2010 ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ, Καλλινίκου, ο.π., σελ. 31, Μαρίνος, ο.π., σελ. 71 επ., στους αρ. περ. 138-144, 



Σταματούδη, ο.π., υπό το άρθρο 2, στους αρ. περιθ. 22 επ.). Η μορφή αποτελεί τον τρόπο 

εξωτερίκευσης της σύλληψης και της ιδέας του δημιουργού, ενώ η ιδέα αποτελεί το ερέθισμα 

για τη δημιουργία του έργου, χωρίς την οποία δεν μπορεί να υπάρξει και μορφή. Η μεν ιδέα 

είναι ελεύθερη και δεν εντάσσεται στο πεδίο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, διότι 

αποτελεί κοινό κτήμα, ενώ η μορφή, που λαμβάνει η ιδέα, είναι αποτέλεσμα της προσωπικής 

εργασίας του δημιουργού, ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και προστατεύεται από τη νομοθεσία 

της πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. Γαρουφαλιά, Τα εικαστικά έργα και η νομική τους 

προστασία, 2001, σελ. 26-27). Ενώ, συνεπώς, ένας ζωγράφος δύναται να επιλέξει ελεύθερα 

ένα θέμα, όπως πχ ένα τοπίο ή μία προσωπογραφία (βλ. το παράδειγμα των ιμπρεσιονιστών 

ζωγράφων, πολλοί εκ των οποίων δημιούργησαν έργα ζωγραφικής με θέμα «Λουόμενες» ή 

«Λουόμενους», όπως ο Cezanne ή ο Renoir), αφού τούτο εμπίπτει στο πεδίο της «ελεύθερης 

ιδέας», αντικείμενο προστασίας στο νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας τυγχάνει η μορφή, με 

την οποία κάθε ζωγράφος απέδωσε σε συγκεκριμένο ζωγραφικό πίνακα την ίδια ιδέα (βλ. 

σχετικώς Γαρουφαλιά, ο.π., όπου και αναφορά περισσοτέρων παραδειγμάτων από τον χώρο 

των εικαστικών τεχνών με περαιτέρω παραπομπές στη γαλλική νομολογία). Όπως ήδη, 

εξάλλου, σημειώθηκε, μεταξύ των ενδεικτικώς αναφερομένων στο άρθρο 2 του ν. 2121/1993 

ως προστατευομένων πνευματικών έργων συγκαταλέγονται και τα έργα των εικαστικών 

τεχνών, τα οποία μπορεί μεν κατά την πλατωνική θεώρηση να αποκλείονταν από την έννοια 

της Τέχνης, καθώς και από το παιδευτικό σύστημα της Πολιτείας, διότι αποτελούσαν 

χειρωνακτική εργασία, απαιτούσαν σωματικό μόχθο, δεν προϋπέθεταν θεωρητική γνώση, δεν 

διδάσκονταν σε σχολεία, αλλά σε εργαστήρια, είχαν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και εν τέλει 

αποτελούσαν μίμηση μίμησης, απέχοντας τρεις βαθμούς από την αλήθεια της πρωτόπλαστης 

ιδέας [«τρίτον (τι) από της αληθείας»], όπως στο χαρακτηριστικό παράδειγμα της κλίνης ως 

αρχετυπικής μορφής και ιδέας, του «κλινοποιού», που την αντιγράφει/μιμείται στο έπιπλο, και 

του ζωγράφου, ο οποίος αντιγράφει αυτό το «είδωλον» της αρχικής ιδέας μιμούμενος τη 

μίμηση του κλινοποιού (Πλάτων, Πολιτεία Ι, 595a επ., βλ. Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα, Ιταλική 

Αναγέννηση: Τέχνη και Κοινωνία - Τέχνη και Αρχαιότητα, 2004, σελ. 98-100, Όλγα 

Γαρουφαλιά, ο.π. σελ. 1 επ., Μανώλη Ανδρόνικο, Ο Πλάτων και η τέχνη. Οι πλατωνικές 

απόψεις για το ωραίο και τις εικαστικές τέχνες, 1986, σελ. 1 επ.), ουδεμία, όμως, αμφιβολία 

καταλείπεται σήμερα ότι τα έργα των εικαστικών τεχνών εντάσσονται στις ελεύθερες τέχνες, 

απεικονίζουν ορατά ή μη αντικείμενα σύμφωνα με τη μελέτη, τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα του καλλιτέχνη και αποτελούν πολιτιστικά αγαθά, οικονομικώς 

εκμεταλλεύσιμα. Μία από τις ιδιοτυπίες των έργων των εικαστικών τεχνών έναντι των λοιπών 

πνευματικών δημιουργημάτων έγκειται αναμφίβολα στο γεγονός ότι αποτελούν έργα 

σταθερής ενσωμάτωσης, που αποδίδονται σε συγκεκριμένο υλικό φορέα, με αποτέλεσμα να 

είναι δυσχερής, αν όχι αδύνατη, η ταυτόχρονη χρήση και εκμετάλλευσή του από 

περισσότερους (βλ. Γαρουφαλιά, ο.π., σελ. 2 επ.. Το γεγονός αυτό πιθανώς να εξηγεί και τη 

σχετικά σπανιότερη εμφάνιση περιπτώσεων προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
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από το χώρο των εικαστικών τεχνών στη νομολογία έναντι πχ περιπτώσεων μουσικών έργων 

ή έργων ηλεκτρονικών υπολογιστών), ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το δικαίωμα κυριότητας 

στον υλικό φορέα συγκρούεται με τα εύλογα συμφέροντα του δημιουργού του έργου και 

δικαιούχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. Γαρουφαλιά, ο.π., σελ. 145 επ.). Η 

νομοθετική ευελιξία, που προκύπτει από την ενδεικτική απαρίθμηση των προστατευομένων 

έργων τόσο στον προϊσχύσαντα ν. 2347/1920, όπως και στον νυν ισχύοντα ν. 2121/1993, 

αποτελεί εύστοχη επιλογή ενόψει του γεγονότος ότι μεγάλος αριθμός σύγχρονων καλλιτεχνών 

προσανατολίζεται σε νέους τρόπους έκφρασης, χρησιμοποιώντας νέα υλικά και τρόπους 

έκφρασης (βλ. έργα σε κίνηση, έργα προσωρινά σε πάγο ή άμμο, περιτύλιγμα άμμου, βράχων 

ή δένδρων, σωματική ζωγραφική, ζωγραφική σε τοίχο, τρόποι ανάδειξης μνημείων μέσω 

ειδικού φωτισμού και συνθέσεων ήχου και φωτός, ενεργειακή τέχνη, γλυπτά, που παράγουν 

ήχο ή κινούνται) με σκοπό να παραστήσει μέσω των εικαστικών τεχνών απεικονίσεις όντων ή 

αντικειμένων του πραγματικού ή φανταστικού κόσμου πάνω σε διάφορες επιφάνειες και με 

ποικίλα υλικά, κατόπιν παρέμβασης της προσωπικής, αισθητικής προσέγγισης του δημιουργού 

(βλ. Γαρουφαλιά, ο.π., σελ. 8-15, όπου και ευρεία αναφορά περιπτώσεων από τον χώρο των 

εικαστικών τεχνών, καθώς και Τσίγκου σε Κοριατοπούλου – Αγγέλη/Τσίγκου, Πνευματική 

Ιδιοκτησία, Λημματογραφημένη Ερμηνεία, 2008, σελ. 229-233). Κριτήριο παραμένει σε κάθε 

περίπτωση η πρωτοτυπία του έργου, όπως αυτή οριοθετήθηκε ανωτέρω, αλλά και η 

υποκειμενική στάση του καλλιτέχνη έναντι του έργου του, ο οποίος το παρουσιάζει στο κοινό 

ως ολοκληρωμένη σύλληψη και απόδοση της ιδέας του, ως έχει εν συνόλω, χωρίς τη 

δυνατότητα περαιτέρω κατάτμησής του ή αλλοίωσης της ακεραιότητάς του. Η τεχνική ή η 

τεχνοτροπία, όπως και το εν γένει ύφος, δεν αποτελούν αντικείμενο προστασίας, αφού 

αποτελούν τα κοινά εργαλεία ή τα κοινά ερεθίσματα για την εν συνεχεία παραγωγή 

πρωτότυπων πνευματικά έργων (πρβλ. Γαρουφαλιά, ο.π., σελ. 46, Σταματούδη, ο.π., υπό το 

άρθρο 2, στον αρ. περ. 26). Ενόψει των ανωτέρω, η συνολική γλυπτική σύνθεση, που 

απεικονίζει (γνωστές ή μη ευρέως αναγνωρίσιμες) μορφές της ελληνικής ιστορίας σε 

κατασκευή από κερί ή σύνθετη κατασκευή από κερί και λοιπά υλικά (λινάτσα, πανιά κλπ), με 

ενδυμασία επιλεγείσα κατόπιν επιμελείας του ιδίου του καλλιτέχνη και ύστερα από μελέτη των 

ιστορικών και λαογραφικών δεδομένων της εποχής, με συγκεκριμένη και αυστηρά 

οριοθετημένη διάταξη των ως  άνω μορφών στο χώρο, με χρήση εντυπωσιακών τεχνασμάτων 

(εφέ) σχετιζομένων με τον φωτισμό ή την κίνηση (πχ κινητικά εφέ) για την πρόσδοση της 

μεγίστης δυνατής αληθοφάνειας της αναπαράστασης και με καλλιτεχνική και εμπνευσμένη 

δημιουργία του χώρου και του σκηνικού, στο οποίο τοποθετούνται οι εν λόγω μορφές, με 

σκοπό του καλλιτέχνη - δημιουργού την αναπαράσταση ενός μυθικού, ιστορικού ή 

λαογραφικού θέματος και απώτερη στόχευσή του τη βίωση της ιστορίας ως ζώσας 

πραγματικότητας μέσω της συνολικής γλυπτικής – εικαστικής σύνθεσης, δύναται να αποτελεί 

πνευματικό δημιούργημα, προστατευόμενο κατά τις διατάξεις του ν. 2121/1993. Με τη 

δημιουργία του έργου, εξάλλου, οι πνευματικοί δημιουργοί αποκτούν πάνω σε αυτό το 



δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνει ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, 

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

προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού προς το έργο αυτό (ηθικό δικαίωμα). Τα 

ως άνω δικαιώματα χωρίζονται σε επιμέρους εξουσίες, η απαρίθμηση των οποίων στο νόμο 

είναι ενδεικτική (ΑΠ 1030/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 2724/2012 ΔΕΕ 2012. 1127, ΕφΘεσ 

1710/2011 ΔΙΜΕΕ 2012. 74, ΕφΑθ 2889/2010 ΔΕΕ 2010. 1291, ΕφΑθ 16/2010 ΔΙΜΕΕ 2010. 

247, ΕφΑθ 931/2000 ΧρΙΔ 2001. 170, ΠΠρΑθ 688/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΑθ 664/2010 ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΑθ 5821/2010 ΧρΙΔ 2011. 377, ΠΠρΛαρ 73/2010 ΕπισκΕμπΔ 2010. 230, 

Μαρίνος, ο.π., σελ. 147 επ., Καλλινίκου, ο.π., σελ. 125 επ., Γαρουφαλιά, ο.π., σελ. 85 επ., 

Σταματούδη, ο.π., υπό το άρθρο 3, στους αρ. περ. 1 επ. ως προς το περιουσιακό δικαίωμα και 

στο ίδιο έργο Παπαδοπούλου, υπό το άρθρο 4, στους αρ. περ. 1 επ. ως προ τος ηθικό 

δικαίωμα). Καθόσον αφορά στο περιουσιακό δικαίωμα, μάλιστα, οι αναφερόμενες στο νόμο 

επιμέρους εξουσίες αντιστοιχούν ουσιαστικώς στους βασικούς γνωστούς τρόπους 

εκμετάλλευσης ενός έργου, περιλαμβάνονται, όμως, σε αυτό και όλες εκείνες οι εξουσίες, οι 

οποίες καθίστανται εφικτές από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Στα άρθρα 18-28 του ν. 

2121/1993, εξάλλου, θεσπίζονται και περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος, οι οποίοι 

αντανακλούν γενικότερες αρχές του δικαίου και αποσκοπούν στην εξισορρόπηση 

αντιτιθέμενων συμφερόντων, τη θωράκιση συνταγματικά κατοχυρωμένων ελευθεριών και την 

προστασία δικαιωμάτων τρίτων, την επιβεβαίωση της αρχής της καλής πίστης και την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής (βλ. Σταματούδη, ο.π., υπό το 

άρθρο 3, στον αρ. περ. 2). Οι εξουσίες που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα, οι 

οποίες είναι απόλυτες και αποκλειστικές κατά τα προεκτεθέντα και μπορούν να αντιταχθούν 

έναντι πάντων (βλ. αντί άλλων Μαρίνο, ο.π., σελ. 149, στους αρ. περ. 304-305), είναι 

αυτοτελείς μεταξύ τους, δύνανται να μεταβιβασθούν χωριστά καθεμία, σε διαφορετικά 

πρόσωπα και για διαφορετικά χρονικά διαστήματα (βλ. άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2121/1993, 

Στματούδη, ο.π., υπό το άρθρο 3, στον αρ. περ. 4). Μολαταύτα, μία προσβλητική του 

δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας πράξη είναι δυνατό να θίγει ταυτόχρονα πλείονες 

πτυχές – εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος ή ακόμα και πτυχές του ηθικού δικαιώματος 

του δημιουργού (βλ. Σταματούδη, ο.π., υπό το άρθρο 3, στον αρ. περ. 6). Το περιουσιακό 

δικαίωμα είναι ελεύθερα μεταβιβαστό και κληρονομητό (ΟλΕπΑντ 245/ΙΙΙ/2003 ΔΕΕ 2003. 

1055, Μαρίνος, ο.π., σελ. 240 και 267, στους αρ. περ. 476 επ. και 535-536 αντιστοίχως), ενώ 

ο δικαιούχος του δύναται ελευθέρως να παραιτηθεί από αυτό είτε με την κατάρτιση 

συγκεκριμένης συμβάσεως, είτε και υπό μορφή μονομερούς δήλωσης προς την ολότητα, η 

οποία (δήλωση παραίτησης) έχει σημειωτέον εμπράγματο χαρακτήρα (βλ. Σταματούδη, ο.π., 

υπό το άρθρο 3, στους αρ. περ. 11-16). Οι μνημονευόμενες στο νόμο επιμέρους εξουσίες του 

περιουσιακού δικαιώματος, οι οποίες πάντως δεν προσιδιάζουν σε όλες τις μορφές 

πνευματικών έργων, είναι η εξουσία εγγραφής και αναπαραγωγής, η εξουσία δημιουργίας 

παραγώγων έργων, η εξουσία διανομής στο κοινό, εκμίσθωσης και δημοσίου δανεισμού, 
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δημόσιας εκτέλεσης, ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και αναμετάδοσης, παρουσίασης στο κοινό 

και εισαγωγής αντιτύπων. Ειδικώς ως προς τα εικαστικά έργα ενδιαφέρουν κυρίως η εξουσία 

αναπαραγωγής, διασκευής και παρουσίασης αυτών στο κοινό μέσω δημιουργίας έκθεσής τους, 

η εξουσία μετάδοσης ή αναμετάδοσής τους, η σύναψη συμβάσεων εκμετάλλευσης ή η 

μεταβίβαση των εξουσιών αυτών, όπως και το ιδιόρρυθμο δικαίωμα παρακολούθησης (βλ. 

Γαρουφαλιά, ο.π., σελ. 199-200). Ειδικό περιορισμό του περιουσιακού δικαιώματος του 

δημιουργού συνιστά η θεσπιζόμενη στο άρθρο 28 του ν. 2121/1993 ρύθμιση σύμφωνα με την 

οποία «1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η παρουσίαση στο 

κοινό έργων των εικαστικών τεχνών μέσα σε μουσεία, που έχουν την κυριότητα του υλικού 

φορέα όπου έχει ενσωματωθεί το έργο, ή στο πλαίσιο εκθέσεων, που οργανώνονται σε 

μουσεία … 3. Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων, η αναπαραγωγή 

επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν παρεμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν 

βλάπτει τα νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού». Η διάταξη ρυθμίζει δύο περιπτώσεις, ήτοι 

την περίπτωση που το μουσείο διαθέτει την κυριότητα του υλικού φορέα, στον οποίο 

ενσωματώνεται το έργο, και την περίπτωση εκθέσεως που διοργανώνεται σε μουσείο. Στη 

δεύτερη περίπτωση δεν απαιτείται η κτήση της κυριότητας επί του υλικού φορέα και 

επιχειρείται να καλυφθούν περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα μουσεία δανείζονται έργα από 

συλλογές άλλων μουσείων ή ανταλλάσσουν έργα για τις ανάγκες κάποιας έκθεσής τους. 

Προκρίνεται, συνεπώς, ο πολιτιστικός σκοπός έναντι του περιουσιακού δικαιώματος του 

δημιουργού, το οποίο κατ’ αρχάς περιορίζεται αντιστοίχως (βλ. Γαρουφαλιά, ο.π., σελ. 266-

269, Παπαδοπούλου σε Κοτσίρη/Σταματούδη, Ερμηνεία 2121/1993, υπό το άρθρο 28, στους 

αρ. περ. 6-10, Μαρίνο, ο.π., σελ. 231-232, στον αρ. περ. 461). Σε περίπτωση προβολής 

αξίωσης λόγω προσβολής του περιουσιακού δικαιώματος, ο ερειδόμενος στο άρθρο 28 του ν. 

2121/1993 ισχυρισμός εισφέρεται στην ανοιγόμενη δίκη μέσω ενστάσεως του εναγομένου. Σε 

κάθε, όμως, περίπτωση η επίκληση του άρθρου 28 δεν μπορεί να δικαιολογήσει την προσβολή 

του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού (πχ με τη μη αναφορά του ονόματός του ως 

δημιουργού ή πολύ περισσότερο με την αναφορά ως δημιουργού τρίτου προσώπου, βλ. ως 

προς τούτο Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 28, στους αρ. περ. 22-23). Το ηθικό δικαίωμα 

είναι ανεξάρτητο από το περιουσιακό και παραμένει στο δημιουργό, ακόμα και μετά την τυχόν 

μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος (άρθρο 12 του ν. 2121/1993, ΕφΑθ 5866/2003 

ΔΕΕ 2003. 1330). Λαμβανομένου υπόψη, ωστόσο, ότι η αυτοτέλεια αυτή είναι νομικού 

χαρακτήρα [ΜΠρΑθ 276/2001 (ασφ. μ.) ΝοΒ 2001. 1335], στην οικονομική πραγματικότητα 

ένας απόλυτος και σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δύο δικαιωμάτων δεν είναι εφικτός, αφού 

η αξιοποίηση ενός πνευματικού έργου δεν επιφέρει μόνο οικονομικά οφέλη στον δημιουργό, 

αλλά και φήμη και αναγνώριση, η δε εξουσία δημοσίευσης ενός έργου, που αποτελεί έκφανση 

του ηθικού δικαιώματος, τις περισσότερες φορές λαμβάνει χώρα μέσω της άσκησης μιας 

περιουσιακής εξουσίας (βλ. Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 4, στους αρ. περ. 8-9, όπου 

και περαιτέρω παραπομπές στη βιβλιογραφία). Η εξουσία διατήρησης της ακεραιότητας του 



έργου ως έκφανση του ηθικού δικαιώματος για παράδειγμα είναι βέβαιο ότι διαφυλάσσει και 

τα οικονομικά συμφέροντα του δημιουργού, αφού μία κατακερματισμένη γλυπτική σύνθεση 

θα επηρέαζε την οικονομική της εκμετάλλευση. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2121/1993, 

μάλιστα, τρόπο άσκησης των ηθικών εξουσιών αποτελεί και η συναίνεση του δημιουργού για 

πράξεις ή παραλείψεις, που αλλιώς θα αποτελούσαν προσβολή του ηθικού του δικαιώματος, 

και η οποία (συναίνεση) δεσμεύει τον δημιουργό (ΑΠ 612/2006 ΧρΙΔ 2006. 691, ΕφΑθ 

8532/2006 ΔΕΕ 2007. 924, ΠΠρΑθ 5872/1997 ΔΕΕ 1998. 147, Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το 

άρθρο 4, στον αρ. περ. 10). Ιδιαιτέρως πρέπει να εξαρθεί η ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 

12 παρ. 2 εδ. β΄ του ν. 2121/1993, με την οποία ο νομοθέτης ρυθμίζει τη μοναδική 

δυνατότητα συνολικής μεταβίβασης του ηθικού δικαιώματος λόγω κληρονομικής διαδοχής. Το 

ηθικό δικαίωμα μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του δημιουργού, ήτοι χωρίς να 

δημιουργείται νέο και ίδιο δικαίωμα των κληρονόμων, όπως στην περίπτωση του άρθρου 59 

ΑΚ, οι δε κληρονόμοι δεν μπορούν να ασκούν το ηθικό δικαίωμα κατά τη βούλησή τους, αλλά 

σύμφωνα με την τυχόν εκπεφρασμένη βούληση του δημιουργού [ΕφΘεσ 2232/2006 

ΕπισκΕμπΔ 2006. 1162, ΕφΑθ 8138/2000 ΔΕΕ 2001. 60, ΜΠρΑθ 5743/2000 (ασφ.μ.) ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ, Δεσποτίδου σε Κοτσίρη/Σταματούδη, Ερμηνεία ν. 2121/1993, υπό το άρθρο 12, 

στους αρ. περ. 39-44, Μαρίνος, ο.π., σελ. 267-268, στους αρ. περ. 535-537]. Το ηθικό 

δικαίωμα, που υπό το προγενέστερο νομοθετικά καθεστώς (ν. 2387/1920) γινόταν αντιληπτό 

ως έκφανση του δικαιώματος προσωπικότητας, γίνεται πλέον δεκτό ότι είναι δικαίωμα 

αυτοτελές (ΕφΑθ 8138/2000 ΔΕΕ 2001. 60, Γαρουφαλιά, ο.π., σελ. 88, Μαρίνος, ο.π. σελ. 

199-201, στους αρ. περ. 401-402). Αντικείμενό του είναι ο προσωπικός δεσμός του 

δημιουργού με το έργο του, με αποτέλεσμα να υφίστανται ισάριθμα με τα έργα ηθικά 

δικαιώματα του δημιουργού, γεγονός που διαφοροποιεί το εν λόγω δικαίωμα από το μοναδικό 

και ενιαίο δικαίωμα στην προσωπικότητα (βλ. Γαρουδαλιά, ο.π., σελ. 88). Με το δικαίωμα 

στην προσωπικότητα, άλλωστε, συμπροστατεύονται όλα τα αναπόσπαστα συνδεδεμένα με 

αυτήν δικαιώματα και εκδηλώσεις της (υγεία, τιμή, ελευθερία, ιδιωτική σφαίρα) και δη 

ανεξαρτήτως της ύπαρξης ενός συγκεκριμένου έργου. Επιπλέον, το δικαίωμα στην 

προσωπικότητα αποκτάται πρωτογενώς και από νομικά πρόσωπα, ενώ δικαιούχοι του ηθικού 

δικαιώματος είναι φυσικά πρόσωπα, όπως ήδη δε επισημάνθηκε, το μεν δικαίωμα στην 

προσωπικότητα παύει με το θάνατο του δικαιούχου, δεν κληρονομείται και οι κληρονόμοι του 

αποκτούν νέο και ίδιο δικαίωμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 57 παρ. 1 εδ. β΄ ΑΚ, ενώ το 

ηθικό δικαίωμα μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του δημιουργού στο πλαίσιο καθολικής 

διαδοχής και οι κληρονόμοι οφείλουν να το ασκούν σύμφωνα με την τυχόν εκπεφρασμένη 

βούληση του δημιουργού. Για τους ως άνω λόγους οι διατάξεις για το δικαίωμα της 

προσωπικότητας κατ’ αρχάς δεν εφαρμόζονται ούτε επικουρικά (ΕφΑθ 8138/2000 ΔΕΕ 2001. 

62, ΠΠρΑθ 2028/2003 ΑρχΝ 2004.210), νοητή δε μόνο είναι η συμπληρωματική εφαρμογή 

τους σε περιπτώσεις, που δεν καλύπτονται από το ν. 2121/1993, όπως η περίπτωση έργου, 

που δεν εμφανίζει ικανή πρωτοτυπία, ώστε να τυγχάνει προστασίας κατά το ν. 2121/1993, ή 
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η περίπτωση, κατά την οποία δεν προσβάλλεται συγκεκριμένη έκφανση του ηθικού 

δικαιώματος (πχ η κακόβουλη άσκηση κριτικής ή η από τρίτο πρόσωπο ψευδής απόδοση ενός 

έργου σε κάποιον που δεν είναι ο πραγματικός του δημιουργός). Δυνατή είναι η 

συμπληρωματική εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 57 επ. ΑΚ και στην περίπτωση που ο 

ενάγων δημιουργός δεν επικαλείται τις προϋποθέσεις εφαρμογής του ηθικού δικαιώματος (βλ. 

σχετικώς ΕφΑθ 8138/2000 ΔΕΕ 2001. 62 με παρατ. Κυπρούλη, Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το 

άρθρο 4, στον αρ. περ. 27). Αναφερόμενες στο άρθρο 4 του ν. 2121/1993 εκφάνσεις και 

επιμέρους εξουσίες του ηθικού δικαιώματος αποτελούν η εξουσία δημοσίευσης του έργου, η 

εξουσία αναγνώρισης της πατρότητάς του, η εξουσία διατήρησης της ακεραιότητάς του, η 

εξουσία προσπέλασης σε αυτό, καθώς και η εξουσία υπαναχώρησης. Ειδικώς η εξουσία 

δημοσίευσης αφορά στο δικαίωμα του δημιουργού να αποφασίσει τον χρόνο, τον τόπο και 

τον τρόπο, που θα γίνει το έργο προσιτό στο κοινό, καθώς και το αν θα δημοσιεύσει εν τέλει 

το έργο του [ΕφΑθ 8138/2000 ΔΕΕ 2001. 62, ΜΠρΑθ 20669/1998 (ασφ.μ.) ΕΕμπΔ 1999. 152, 

Μαρίνος, ο.π., σελ. 187 επ., στους αρ. περ. 376-381, Καλλινίκου, ο.π., σελ. 128 επ., 

Γαρουφαλιά, ο.π., σελ. 97, Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 4, στους αρ. περ. 29-51]. 

Μετά την άσκηση της εν λόγω εξουσίας, το έργο εκφεύγει της στενής προσωπικής σφαίρας 

του δημιουργού και εκκινεί η δυνατότητα οικονομικής εκμετάλλευσής του. Ασκείται, μεταξύ 

άλλων, μέσω της έκδοσης, της δημόσιας εκτέλεσης, της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, της 

εκτέλεσης ενός μουσικού έργου ή της έκθεσης εικαστικών τεχνών στην περίπτωση εικαστικού 

έργου. Το εν λόγω δικαίωμα, κατά την κρατούσα σχετικώς άποψη, θεωρείται ότι αναλώνεται 

με την άσκησή του ως προς τον συγκεκριμένο τρόπο δημοσίευσης, ενώ διατηρείται ακέραιο 

ως προς τους λοιπούς τρόπους δημοσίευσης, για τους οποίους ο δημιουργός δεν έχει 

παράσχει τη συναίνεσή του σε προγενέστερο χρόνο (ΠΠρΑθ 1669/2003 ΔΙΜΕΕ 2004. 93 με 

παρατ. Παναγιωτίδου, Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 4, στους αρ. περ. 48-49, Μαρίνος, 

ο.π., σελ. 188-189, στους αρ. περ. 377-378, πρβλ., ωστόσο, Κοτσίρη, Δίκαιο Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας, 4η έκδ., στον αρ. 202). Ως εκ τούτου, η εξουσία δημοσίευσης ενός εικαστικού 

έργου μέσω της δημόσιας έκθεσής του αναλώνεται ως προς το συγκεκριμένο τρόπο 

δημοσίευσης (ήτοι σε έκθεση εικαστικών τεχνών), χωρίς να επηρεάζεται σε σχέση με άλλους 

τρόπους δημοσίευσης, όπως πχ. με την εκτύπωση του ίδιου εικαστικού έργου σε τηλεκάρτες 

για διαφημιστικούς σκοπούς, αναφορικά με τους οποίους (τρόπους) ο δημιουργός διατηρεί 

ακέραιες τις σχετικές εξουσίες του εκ του ηθικού του δικαιώματος (βλ. και Γαρουφαλιά, ο.π., 

σελ. 104-106). Ο τρόπος προβολής και οι συνθήκες παρουσίασης ενός έργου δύνανται να 

θίξουν το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού. Μετά την πρώτη δημοσίευση του έργου πάντως, ο 

δημιουργός δύναται να επηρεάσει τις λοιπές δημοσιεύσεις του με την παροχή αδειών 

εκμετάλλευσης ή μέσω της επίκλησης προσβολής των περιουσιακών του δικαιωμάτων (βλ. 

Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 4, στον αρ. περ. 49, Κλαβανίδου, Η δημοσίευση του 

έργου και η πατρότητα του δημιουργού, Αρμ. 2010, σελ. 3 επ. και ιδίως στις σελ. 8-9). Η 

εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας του έργου ως επιμέρους έκφανση του ηθικού 



δικαιώματος αφορά στην εξουσία αναγνώρισης του δημιουργού του έργου ως τέτοιου και στη 

μνεία του ονόματός του (ή του ψευδωνύμου του) επί του υλικού φορέα, στο μέτρο του 

δυνατού και εφόσον ο δημιουργός επιθυμεί την αναγραφή αυτή, αναφορικά με την οποία 

πάντως δεν τον βαρύνει οιαδήποτε νομική υποχρέωση (ΕφΑθ 2224/2006 ΕλλΔνη 2008. 621, 

ΕφΑθ 8138/2000 ΔΕΕ 2001. 60 επ, ΕφΑθ 7458/1999 ΕπισκΕμπΔ 2000. 749, ΠΠρΑθ 875/2005 

ΔΙΜΕΕ 2005. 98 επ., ΠΠρΘεσ 13300/2004 Αρμ. 2005. 723 επ., η οποία, μάλιστα, αφορά σε 

έργο συνεργασίας, Κλαβανίδου, ο.π., σελ. 14-19, Κοτσίρης, ο.π., στον αρ. 210, 

Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 4, στους αρ. περ. 52-74, Γαρουφαλιά, ο.π., σελ. 123, 

Μαρίνος, σελ. 195 επ., στους αρ. περ. 390-393, Καλλινίκου, ο.π., σελ. 130 επ.). Η εξουσία 

διατήρησης της ακεραιότητας αποσκοπεί στη διατήρηση αναλλοίωτης της μορφής του έργου, 

χωρίς τροποποιήσεις και επεμβάσεις σε αυτό, ήτοι στην προστασία της ατομικότητας του 

έργου και την δι’ αυτής προστασία των ιδεών και εκπεφρασμένων πεποιθήσεων του 

δημιουργού (βλ. Μαρίνο, ο.π., σελ. 190-194, στους αρ. περ. 382-388, Παπαδοπούλου, ο.π., 

υπό το άρθρο 4, στους αρ. περ. 75 επ.). Περαιτέρω, στο άρθρο 7 του ν. 2121/1993 

ρυθμίζονται ζητήματα πνευματικών έργων, κοινό χαρακτηριστικό των οποίων είναι ότι 

προέρχονται από τη δημιουργική δράση περισσοτέρων δημιουργών. Σύμφωνα με την 

ανωτέρω διάταξη «1. Έργα συνεργασίας θεωρούνται όσα έχουν δημιουργηθεί με την άμεση 

σύμπραξη δύο ή περισσότερων δημιουργών. Οι δημιουργοί ενός έργου, που είναι προϊόν 

συνεργασίας, είναι οι αρχικοί συνδικαιούχοι του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος επί 

του έργου. Αν δεν συμφωνήθηκε αλλιώς, το δικαίωμα ανήκει κατά ίσα μέρη στους 

συνδημιουργούς. 2. Συλλογικά έργα θεωρούνται όσα έχουν δημιουργηθεί με τις αυτοτελείς 

συμβολές περισσότερων δημιουργών κάτω από την πνευματική διεύθυνση και το συντονισμό 

ενός φυσικού προσώπου. Το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι ο αρχικός δικαιούχος του 

περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος επί του συλλογικού έργου. Οι δημιουργοί των 

επιμέρους συμβολών είναι αρχικοί δικαιούχοι του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος 

επί των συμβολών τους, εφόσον αυτές είναι δεκτικές χωριστής εκμετάλλευσης. 3. Όταν ένα 

έργο είναι σύνθετο, απαρτιζόμενο από τμήματα που έχουν δημιουργηθεί χωριστά, οι 

δημιουργοί των τμημάτων αυτών είναι αρχικοί συνδικαιούχοι των δικαιωμάτων επί του 

σύνθετου έργου και αποκλειστικοί αρχικοί δικαιούχοι των δικαιωμάτων του τμήματος, που 

δημιούργησε ο καθένας, εφόσον αυτό είναι δεκτικό χωριστής εκμετάλλευσης». 

Προσδιορίζονται, συνεπώς, στην εν λόγω διάταξη και διακρίνονται μεταξύ τους τα έργα 

συνεργασίας, τα συλλογικά έργα και τα σύνθετα έργα. Στα έργα συνεργασίας και τα 

συλλογικά έργα υφίσταται γνήσια πλειονότητα δημιουργών με την έννοια της δημιουργικής 

σύμπραξης και συνεργασίας, ενώ στην περίπτωση των σύνθετων έργων κύριο χαρακτηριστικό 

είναι η πλειονότητα των έργων, υφισταμένης ως εκ τούτου μη γνήσιας πλειονότητας 

δημιουργών (βλ. Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 7, στον αρ. περ. 1). Ο τρόπος 

συμμετοχής στη διαδικασία δημιουργίας του έργου καθορίζει τους αρχικούς δικαιούχους του 

δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ κρίσιμος είναι ο τρόπος διοίκησης του κοινού σε 
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περίπτωση πλειόνων δικαιούχων. Στην περίπτωση των έργων συνεργασίας υφίστανται δύο ή 

περισσότεροι συνδημιουργοί, στους οποίους προσδίδεται ο εν λόγω χαρακτηρισμός από το 

γεγονός ότι το πνευματικό έργο έχει δημιουργηθεί με την άμεση σύμπραξή τους και για το 

λόγο αυτό αναγνωρίζονται εκ του νόμου ως αρχικοί συνδικαιούχοι του δικαιώματος 

πνευματικής ιδιοκτησίας (ΑΠ 1251/2003 ΕΕμπΔ 2004. 174, ΕφΑθ 2864/2007 ΔΕΕ 2007. 1182, 

ΠΠρΑθ 664/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΘεσ 22651/2007 Αρμ. 2008. 1650). Ο ενιαίος χαρακτήρας 

του έργου συνεργασίας ανακλάται και στο νομοθετικά θεσπιζόμενο χρόνο προστασίας του, 

που διαρκεί μέχρι τη συμπλήρωση εβδομήντα ετών από το θάνατο του τελευταίου επιζώντος 

συνδημιουργού (άρθρο 30 ν. 2121/1993 πρβλ. παρόμοιες ρυθμίσεις στο άρθρο 3 του 

προϊσχύσαντος ν. 2387/1920, στο άρθρο 7 δις της Σύμβασης της Βέρνης, αλλά και στο άρθρο 

1 παρ. 2 της Οδηγίας 2006/116). Ειδικότερα, η αμεσότητα της σύμπραξης υποδεικνύει την 

έννοια της κοινής δημιουργικής προσπάθειας, η οποία με τη σειρά της προϋποθέτει ενότητα 

προσπάθειας όλων των συνδημιουργών, των οποίων η συνεισφορά κατευθύνεται στη 

δημιουργία του συνόλου (ΑΠ 1251/2003 ΕΕμπΔ 2004. 174, ΕφΑθ 2864/2007 ΔΕΕ 2007. 1182, 

ΠΠρΘεσ 22651/2007 Αρμ. 2008. 1650, ΠΠρΑθ 2182/2006 ΔΕΕ 2006. 1020, ΠΠρΘεσ 

18201/1998 ΕΕμπΔ1999. 153, Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 7, στους αρ. περ. 6-7, 

Γαρουφαλιά, ο.π., σελ. 721 επ., Καλλινίκου, ο.π., σελ. 113 επ.). Τούτο δεν σημαίνει ότι 

επιβάλλεται η διαρκής και από κοινού εργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της δημιουργίας, αφού 

αρκεί η εργασία περισσοτέρων προσώπων, που επεμβαίνουν σε διαφορετικά στάδια της 

δημιουργικής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται ο κοινός στόχος της 

δημιουργίας ενός κοινού έργου (βλ. Γαρουφαλιά, ο.π., σελ. 73, Μαρίνο, ο.π., σελ. 124, στον 

αρ. περ. 232, Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 7, στον αρ. περ. 6). Η συμβολή ενός 

εκάστου των συνδημιουργών δύναται μεν να είναι ακόμα και διακριτή, λόγω του τρόπου 

σύνδεσης των επιμέρους συμβολών, ωστόσο, οι συμβολές αυτές δεν πρέπει να μπορούν να 

θεωρηθούν αυτοτελείς στα έργα συνεργασίας. Ουσιώδες στοιχείο στις περιπτώσεις αυτές και 

τελικό κριτήριο για την κατάφαση ή μη ύπαρξης έργου συνεργασίας είναι η δυνατότητα 

αυτοτελούς οικονομικής εκμετάλλευσης ή μη της επιμέρους συμβολής και όχι ο διακριτός ή μη 

χαρακτήρας της (ΑΠ 1251/2003 ΕΕμπΔ 2004. 174, ΠΠρΑθ 2182/2006 ΔΕΕ 2006.1020, 

Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 7, στον αρ. περ. 19). Η αδυναμία αυτοτελούς οικονομικής 

εκμετάλλευσης της επιμέρους συμβολής, ακόμα και όταν αυτή είναι διακριτή, υποδεικνύει την 

κατ’ αρχήν ύπαρξη έργου συνεργασίας. Το έργο συνεργασίας προϋποθέτει την προσωπική 

επικοινωνία, την ουσιαστική αλληλεπίδραση και το συντονισμό μεταξύ των συνδημιουργών, 

μέσω δε της προμνησθείσας ενότητας προσπάθειας, ο ένας συνδημιουργός επηρεάζει το έργο 

του άλλου και άπαντες επηρεάζουν το τελικό ενιαίο αποτέλεσμα, υποτάσσοντας τις συμβολές 

τους στη διαμόρφωση μιας κεντρικής ιδέας (ΕφΑθ 2864/2007 ΔΕΕ 2007. 1182, 

Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 7, στον αρ. περ. 6). Δε θεωρείται συνδημιουργός το 

πρόσωπο, που αποτελεί την έμπνευση απλώς του δημιουργού, ή το πρόσωπο, το οποίο 

παρέχει το υλικό ή ηθικό κίνητρο για τη δημιουργία ή παρέχει χρήσιμες ιδέες στο δημιουργό ή 



βοηθά σε επίπεδο απλώς εκτελεστικό, εκτελώντας κατά γράμμα εντολές του δημιουργού στην 

υλική φάση της δημιουργικής προσπάθειας, ή συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου σε 

καθαρά τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο ή απασχολεί ως εργοδότης το μισθωτό - δημιουργό 

(ΕφΑθ 80/2008 ΔΙΜΕΕ 2008. 216, ΕφΑθ 8138/2000 ΔΕΕ 2001. 60, ΠΠρΘεσ 18201/1998 

ΕΕμπΔ 1999. 161-167 με παρατ. Καλλινίκου, Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 7, στον αρ. 

περ. 11, Μαρίνος, ο.π., σελ. 124, στον αρ. περ. 231, Γαρουφαλιά, ο.π., σελ. 73, Καλλινίκου, 

ο.π., σελ. 113-114). Ως εκ τούτου αποτελεί έργο συνεργασίας η δημιουργία ενός 

προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή από ομάδα προγραμματιστών, έκαστος των οποίων 

στηρίζεται στη συμβολή του ετέρου, άπαντες δε καθορίζουν από την αρχή της εκπόνησης του 

προγράμματος το αντικείμενο, το σκοπό και την ακολουθητέα μέθοδο (ΠΠρΘεσ 18201/1998 

ΕΕμπΔ 1999. 161-167 με παρατ. Καλλινίκου, Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 7, στον αρ. 

περ. 10), ενώ δεν τυγχάνει συνδημιουργός ο ζωγράφος που παρέχει γενικές οδηγίες και 

κατευθύνσεις σε ένα μαθητή του για ένα ζωγραφικό πίνακα, χωρίς να παρεμβαίνει στην 

εκτέλεση, ο καθηγητής, που αναθέτει συγκεκριμένο θέμα εργασίας σε φοιτητή του 

παρέχοντάς του και τη γενική βιβλιογραφία ή κατευθύνσεις για την πραγματοποίηση της 

έρευνάς του, ο σχεδιαστής που εκτελεί κατά γράμμα τις σχεδιαστικές εντολές και οδηγίες του 

αρχιτέκτονα ή ο εκδότης, που συμβάλλει οργανωτικά, υλικά και οικονομικά στην έντυπη 

έκδοση ενός βιβλίου και στον οποίο αναγνωρίζεται απλώς ένα συγγενικό δικαίωμα κατά το  

άρθρο 51 του ν. 2121/1993 (βλ. αντί άλλων Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 7, στους αρ. 

περ. 11-17). Υφίσταται έργο συνεργασίας και όταν ένα πρόσωπο είχε την ιδέα και την 

απέδωσε σε ένα πρώτο σχέδιο, άλλο δε πρόσωπο εκτέλεσε το έργο στην τελική του μορφή, 

υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται κοινός στόχος για τη δημιουργία συγκεκριμένου κοινού 

έργου, ενώ οι συμβολές των συνδημιουργών δεν είναι αναγκαίο να είναι διαδοχικές ή ίσες. 

Ωστόσο, μία επουσιώδης συμβολή δεν επαρκεί, για να προσδώσει το προσωπικό στοιχείο του 

συνδημιουργού στο έργο (βλ. Γαρουφαλιά, ο.π., σελ. 73). Στα εικαστικά έργα η διάκριση των 

επιμέρους συμβολών είναι ως εκ της φύσεώς τους δυσχερής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 

χαρακτικών και σύνθετων γλυπτικών συνθέσεων (βλ. Γαρουφαλιά, ο.π., σελ. 73). Στην 

περίπτωση των φωτογραφιών, παρά την αρχική διατύπωση της θέσης ότι δεν μπορούν ποτέ 

να αποτελούν έργα συνεργασίας, κρατεί ήδη η άποψη ότι σε καλλιτεχνικές ιδίως 

φωτογραφίες, είναι δυνατή η ύπαρξη έργου συνεργασίας, όταν περισσότεροι συμβάλλουν 

δημιουργικά με τη σύλληψη του θέματος, τη σκηνοθεσία της, τον υπολογισμό των τεχνικών 

παραμέτρων, τη φωτογράφηση, τις επεμβάσεις κατά την εμφάνιση κλπ. (ΠΠρΘεσ 

22651/2007 Αρμ  2008. 1650, Παπαδοπούλου, υπό το άρθρο 7, στον αρ. περ. 16). Η ως άνω 

νομοθετική ρύθμιση για τα έργα συνεργασίας στο άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 2121/1993 αποδίδει 

τα όσα ήδη εγένοντο δεκτά και υπό το κράτος των ρυθμίσεων του προϊσχύσαντος ν. 

2387/1920, το οποίο ατελώς μόνον έθιγε ορισμένα ζητήματα του εν λόγω θεσμού στο άρθρο 

3 (βλ. Καλλινίκου, ο.π., σελ. 113, Κουμάντο, Πνευματική Ιδιοκτησία, 5η έκδ. 1991, σελ. 185 

επ.). Η παρατήρηση αυτή διατηρεί την αξία της ενόψει του γεγονότος ότι από το συνδυασμό 
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των διατάξεων των άρθρων 68 του ν. 2121/1993 και 51 και 55 ΕισΝΑΚ, που περιέχουν 

διατάξεις γενικού διαχρονικού δικαίου, προκύπτει ότι τα έργα, που δημιουργήθηκαν πριν την 

έναρξη ισχύος του ν. 2121/1993 (04-03-1993), διέπονται από το προϊσχύσαν δίκαιο ως προς 

τον τρόπο κτήσης του δικαιώματος, ενώ η έκταση, τα όρια, το περιεχόμενο, οι επιμέρους 

εξουσίες ηθικού και περιουσιακού δικαιώματος του δημιουργού, η δυνατότητα μεταβίβασης 

κλπ. διέπονται από τον ν. 2121/1993 (βλ. Μαρίνο, ο.π., σελ. 61-62, στον αρ. περ. 123, πρβλ. 

Ζάννο σε Κοτσίρη/Σταματούδη, Ερμηνεία ν. 2121/1993, υπό το άρθρο 68), του οποίου οι 

διατάξεις εφαρμόζονται και ως προς το καθιερούμενο από το νόμο αυτό σύστημα έννομης 

προστασίας (βλ. άρθρα 65 και 66 του ν. 2121/1993). Περαιτέρω, τα συλλογικά έργα, όπως 

αυτά οριοθετούνται στη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2121/1993, δημιουργούνται με 

τις αυτοτελείς συμβολές περισσοτέρων δημιουργών, υπό την πνευματική διεύθυνση, όμως, 

και το συντονισμό ενός φυσικού προσώπου. Εν προκειμένω υφίστανται αυτοτελείς και 

διακριτές συμβολές, οι οποίες συγχωνεύονται σε ένα νέο (συλλογικό) έργο, η πρωτοβουλία 

και η ευθύνη της δημιουργίας του οποίου ανήκει στο φυσικό πρόσωπο, που αναλαμβάνει το 

συντονισμό και την πνευματική διεύθυνση του έργου και αναγνωρίζεται ως ο αρχικός 

δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συλλογικού έργου (ΕφΑθ 

80/2008 ΔΙΜΕΕ 2008. 216, ΕφΑθ 2864/2007 ΔΕΕ 2007. 1182, ΠΠρΑθ 2182/2006 ΔΕΕ 2006. 

1020, Παπαδοπούλου, ο.π., στους αρ. περ. 35 επ., Καλλινίκου, ο.π., σελ. 115). Συλλογικά 

έργα αποτελούν, συνεπώς, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, οι εγκυκλοπαίδειες, οι κατ’ άρθρο 

ερμηνείες νόμων (βλ. Μαρίνο, ο.π., σελ. 126, στον αρ. περ. 236). Στα έργα αυτά κυριαρχεί η 

αυτοτέλεια εκάστης συμβολής και η υποτέλεια αυτής στο συντονιστή, τα ανωτέρω δε 

χαρακτηριστικά καθιστούν σχετικώς σπάνια τη δημιουργία συλλογικών εικαστικών έργων, ως 

εκ της φύσεως του πράγματος, όχι, όμως, και αδύνατη, όπως στην περίπτωση της σχεδίασης 

σκηνικών μιας θεατρικής παράστασης ή μίας κινηματογραφικής ταινίας υπό την καθοδήγηση 

και τον συντονισμό ενός ζωγράφου ή σκηνογράφου (βλ. Γαρουφαλιά, ο.π., σελ. 75-76). Στην 

περίπτωση των συλλογικών έργων, σε αντίθεση με τα έργα συνεργασίας, η συνεργασία 

εντοπίζεται κυρίως στην υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις γενικές κατευθύνσεις του 

προσώπου, που έχει την πνευματική διεύθυνση του έργου και στην κατά το δυνατό 

ομοιόμορφη ή συμβατή μορφοποίηση της συμβολής εκάστου δημιουργού με τις υπόλοιπες 

συμβολές. Απουσιάζει, πάντως, το στοιχείο της συναπόφασης και της αλληλεξάρτησης. 

Έκαστος δημιουργός παραμένει δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος της 

συμβολής του, εφόσον αυτή είναι δεκτική χωριστής οικονομικής εκμετάλλευσης (ΕφΑθ 

80/2008 ΔΙΜΕΕ 2008. 216,   ΠΠρΑθ 2182/2006 ΔΕΕ 2006. 1020). Τα σύνθετα έργα, εξάλλου, 

αποτελούν συνένωση τμημάτων, ήτοι αυτοτελών έργων πλειόνων δημιουργών, που τίθενται 

από τους δημιουργούς τους υπό κοινή εκμετάλλευση (ΠΠρΑθ 2182/2006 ΔΕΕ 2006. 1020). 

Κατά μία άποψη σύνθετα έργα αποτελούν τα τραγούδια (βλ. Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το 

άρθρο 7, στον αρ. περ. 55, κατ’ άλλη άποψη, ωστόσο, πρόκειται για έργα συνεργασίας, βλ. 

σχετικώς ΑΠ 1253/2003 ΕΕμπΔ 2004. 174, ΕφΑθ 9040/2000 ΕλλΔνη 2002. 215) ως σύνθεση 



μουσικής και στίχου, τα εικονογραφημένα βιβλία, τα θεατρικά έργα ως συνένωση κειμένου, 

μουσικής, σκηνογραφίας ή, ενδεχομένως, και χορογραφίας, στο δε πεδίο των εικαστικών 

τεχνών ένα έργο κολάζ, το οποίο αποτελείται από ανεξάρτητα έργα περισσοτέρων 

δημιουργών, τα οποία έχουν ενωθεί για τη δημιουργία ενός νέου σύνθετου εικαστικού έργου 

(βλ. Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 7, στον αρ. περ. 58, Γαρουφαλιά, ο.π., σελ. 76). Σε 

αντίθεση με τα έργα συνεργασίας, δηλαδή, εν προκειμένω απουσιάζει η αμεσότητα της 

σύμπραξης. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 2121/1993, στα σύνθετα έργα οι 

δημιουργοί των τμημάτων αυτού καθίστανται αρχικοί συνδικαιούχοι επί του σύνθετου έργου, 

ενώ είναι και αποκλειστικοί δικαιούχοι επί των τμημάτων – έργων, που δημιούργησε ο 

καθένας, εφόσον αυτά είναι δεκτικά χωριστής εκμετάλλευσης. Από τα προεκτεθέντα 

προκύπτει ότι στην περίπτωση των έργων συνεργασίας, όπως και στις περιπτώσεις σύνθετων 

έργων, δημιουργούνται κρίσιμα νομικά ζητήματα λόγω της συνύπαρξης πλειόνων 

συνδικαιούχων επί του κοινού έργου. Ειδικώς στην περίπτωση των έργων συνεργασίας, οι 

συνδημιουργοί αναγνωρίζονται εκ του νόμου ως συνδικαιούχοι του δικαιώματος πνευματικής 

ιδιοκτησίας επί του ενιαίου έργου και δη κατ’ ίσα μέρη (βλ. και την θεσπιζόμενη στο άρθρο 33 

παρ. 3 του ν. 2121/1993 εξαίρεση σχετικά με τη σύμβαση έντυπης έκδοσης, όπου, επί 

ανυπαρξίας ειδικότερης συμφωνίας. η  ποσοστιαία αμοιβή κατανέμεται ανάλογα με την 

έκταση της συμβολής), εκτός εάν συμφωνήθηκε μεταξύ τους διαφορετικό ποσοστό. 

Καθίστανται, συνεπώς, οι πλείονες συνδικαιούχοι κοινωνοί κατ’ ιδανικά μερίδια του 

δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, η δε κοινωνία, όπως ήδη σημειώθηκε, μεταβιβάζεται 

στους κληρονόμους των συνδημιουργών και λήγει εβδομήντα έτη μετά το θάνατο του 

τελευταίου επιζώντος συνδημιουργού (βλ. αντί άλλων Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 7, 

στον αρ. περ. 22). Στην περίπτωση που οι πλείονες συνδημιουργοί συνάψουν σύμβαση για 

τον τρόπο της οικονομικής εκμετάλλευσης του κοινού τους έργου, εφαρμόζονται 

συμπληρωματικά και οι διατάξεις περί αστικής εταιρίας των άρθρων 741 επ. ΑΚ (βλ.   

Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 7, στον αρ. περ. 23) . Στην περίπτωση, ωστόσο, που 

ζητήματα, που άπτονται της οικονομικής εκμετάλλευσης του έργου, της δημοσίευσής του στο 

κοινό, της έκθεσής του σε δημόσιο χώρο κοκ, δεν ρυθμίζονται από σύμβαση μεταξύ των 

συνδημιουργών εγείρεται το ερώτημα, αν τα εν λόγω ζητήματα θα ρυθμισθούν από τις 

διατάξεις περί κοινωνίας και δη σε όλο τους το εύρος ή όχι και δη ποιες διατάξεις θα 

εφαρμοσθούν και υπό ποιες προϋποθέσεις. Το πνευματικό δημιούργημα δεν αποτελεί ένα 

οιοδήποτε αντικείμενο, όπως πχ ένα ακίνητο ή ένα κινητό πράγμα με οικονομική αξία και 

ικανότητα προσπορισμού εισοδήματος στον κύριό του εκ της εκμετάλλευσής του, αφού στο 

δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας συνυπάρχουν περιουσιακές, αλλά και ηθικές εξουσίες, με 

αποτέλεσμα και η κοινωνία μεταξύ των συνδημιουργών να αποτελεί ιδιότυπη μορφή 

κοινωνίας [βλ. Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 7, στον αρ. περ. 24, της ιδίας, Σχέσεις 

συνδικαιούχων σε σύνθετο έργο (τραγούδι) – Άσκηση διοίκησης επί του κοινού έργου. 

Καταχρηστική η άσκηση ηθικού δικαιώματος (γνμδ.) ΔΕΕ 2001. 40 επ.]. Αυτή η διαπίστωση 
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επιβάλλει την κατ’ αρχήν συμπληρωματική εφαρμογή των κανόνων περί κοινωνίας, ήτοι στο 

μέτρο που τα σχετικά ζητήματα δε ρυθμίζονται με ειδικό τρόπο από τον ν. 2121/1993, αλλά 

και την αναλογική εφαρμογή τους, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιορρυθμίες του 

δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας [ΠΠρΘεσ 18201/1998 ΕΕμπΔ 1999.161 με παρατ. 

Καλλινίκου, ΜΠρΑθ 36247/1999 (ασφ. μ.) ΕΕμπΔ 2001. 120]. Οι ιδιαιτερότητες αυτές 

αποκλείουν πχ την εφαρμογή των άρθρων 798 επ. ΑΚ περί διανομής λόγω του αδιάσπαστου 

συνδημιουργικού δεσμού μεταξύ των κοινωνών (βλ. Μαρίνο, ο.π., σελ. 125, στον αρ. περ. 

234). Δυνατή είναι πάντως η συμπληρωματική εφαρμογή και των κανόνων περί 

συγκυριότητας [ΜΠρΑθ 11923/1998 (ασφ. μ.) ΝοΒ 1998. 1474]. Έκαστος των 

συνδημιουργών δύναται να μεταβιβάσει το ιδανικό του μερίδιο από το περιουσιακό δικαίωμα 

σε τρίτο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών συνδημιουργών, ενώ η μεταβίβαση 

ιδανικού μεριδίου εκ του ηθικού δικαιώματος δεν είναι νοητή λόγω του αμεταβίβαστου 

χαρακτήρα του οικείου δικαιώματος (βλ. Παπαδοπούλου σε Κοτσίρη/Σταματούδη, Ερμηνεία ν. 

2121/1993, υπό το άρθρο 7, στον αρ. περ. 27). Ειδικώς, ως προς την οικονομική αξιοποίηση 

του κοινού έργου πρέπει να παρατηρηθούν τα ακόλουθα : Η οικονομική εκμετάλλευση ενός 

πνευματικού έργου δεν είναι κατ’ αρχάς μονόδρομος. Το ότι ένα πνευματικό έργο έχει και 

οικονομικά αποτιμητή αξία δε σημαίνει αναγκαίως ότι ο πνευματικός του δημιουργός 

υποχρεούται να το εκμεταλλευτεί οικονομικά. Το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού επί 

του πνευματικού του έργου έχει όχι μόνο θετικό, αλλά και αρνητικό περιεχόμενο, με 

αποτέλεσμα η οικονομική αξιοποίηση του πνευματικού έργου να μην είναι δυνατή, όταν ο 

δημιουργός δεν το επιθυμεί. Το ζήτημα, όμως, περιπλέκεται επί πλειόνων συνδικαιούχων, 

οπότε και ανακύπτει το ερώτημα, αν πρέπει να εφαρμοστεί αναλογικά ο κανόνας του άρθρου 

788 παρ. 1 ΑΚ ή η διάταξη του άρθρου 789 ΑΚ. Σύμφωνα με την πρώτη εκ των ως άνω 

διατάξεων «Η διοίκηση του κοινού ανήκει σε όλους μαζί τους κοινωνούς…», ενώ κατά τη 

δεύτερη εξ αυτών «Με απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών μπορεί να καθορισθεί ο 

τρόπος της τακτικής διοίκησης και εκμετάλλευσης, που αρμόζει στο κοινό αντικείμενο…». Ως 

προς το ζήτημα αυτό η ιδιοτυπία της κοινωνίας μεταξύ συνδημιουργών επιτάσσει την κατ’ 

αρχήν αναλογική εφαρμογή του άρθρου 788 παρ. 1 ΑΚ, ήτοι την ανάγκη λήψης ομόφωνης 

απόφασης μεταξύ των κοινωνών ως προς την οικονομική αξιοποίηση του έργου (πχ μέσω της 

σύναψης άδειας εκμετάλλευσής του, βλ. έτσι ΠΠρΑθ 2182/2006 ΔΕΕ 2006. 1020, όπου 

διατυπώνεται η θέση ότι «Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο έργο συνεργασίας 

ασκούνται από όλους τους συνδημιουργούς από κοινού, ενώ τα ηθικής φύσης δικαιώματα 

μπορούν να ασκηθούν και από κάθε συνδημιουργό, μόνο αν θίγεται ο προσωπικός του δεσμός 

με το έργο…», Μαρίνο, ο.π., σελ. 125, στον αρ. περ. 234, Τσίγκου σε Κοριατοπούλου – 

Αγγέλη/Τσίγκου, Πνευματική Ιδιοκητσία, Λημματογραφημένη Ερμηνεία, 2008, σελ. 223, 

Παπαδοπούλου, ο.π., υπό το άρθρο 7, στον αρ. περ. 28, πρβλ., ωστόσο, της ιδίας, Σχέσεις 

συνδικαιούχων σε σύνθετο έργο (τραγούδι) – Άσκηση διοίκησης επί του κοινού έργου. 

Καταχρηστική η άσκηση ηθικού δικαιώματος (γνμδ.) ΔΕΕ 2001. 40 επ., όπου φαίνεται να 



προκρίνει τη λύση της πλειοψηφικής κατ’ αρχάς απόφασης). Η ανάγκη ομόφωνης απόφασης 

θεμελιώνεται στην αλληλεξάρτηση ηθικών και περιουσιακών εξουσιών, όπως φαίνεται και στο 

παράδειγμα του ηθικού δικαιώματος διατήρησης της ακεραιότητας του έργου, που ειδάλλως 

(πιθανώς) να πλήττετο, παρά  την έλλειψη συναίνεσης ενός έστω εκ των συνδημιουργών. Η 

υπαγωγή των πράξεων οικονομικής αξιοποίησης του κοινού έργου στην έννοια της διοίκησης 

του κοινού, που αφορά σε σοβαρές πράξεις διοίκησης, και όχι στην έννοια της τακτικής 

διοίκησης και εκμετάλλευσης, η οποία με τη σειρά της  επιτρέπει τη λήψη πλειοψηφικών 

αποφάσεων κατά το άρθρο 789 παρ. 1 ΑΚ υποδεικνύεται από την ανάγκη περιφρούρησης της 

ιδιορρυθμίας της κοινωνίας δικαιώματος στην πνευματική ιδιοκτησία. Οι πλείονες 

συνδημιουργοί έχουν βέβαια τη δυνατότητα να ρυθμίσουν ακόμα και εκ των προτέρων, ήτοι 

πριν τη δημιουργία του κοινού τους έργου, διαφορετικό τρόπο λήψης αποφάσεων για τα εν 

λόγω ζητήματα και δη πλειοψηφικό. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει μεν ο κανόνας της 

ομοφωνίας, οι αρρυθμίες, όμως, που ενδέχεται να ανακύψουν λόγω αδικαιολόγητης  άρνησης 

του συνδημιουργού να παράσχει τη συναίνεσή του στην οικονομική αξιοποίηση του κοινού 

έργου, δύνανται να αντιμετωπισθούν με τη θεώρηση της εν λόγω άρνησης ως καταχρηστικής 

(άρθρο 281 ΑΚ), υπό την προϋπόθεση ότι εισφέρεται στην ανοιγόμενη δίκη ο οικείος 

ισχυρισμός [βλ. Παπαδοπούλου σε Κοτσίρη/Σταματούδη, Ερμηνεία ν. 2121/1993, υπό το 

άρθρο 7, στον αρ. περ. 29, πρβλ. ΜΠρΑθ 36247/1999 (ασφ. μ.) ΕΕμπΔ 2001. 120 για την 

περίπτωση της καταχρηστικής άσκησης ηθικών εξουσιών]. Κάθε συνδημιουργός έχει, βέβαια, 

τη δυνατότητα να προστατεύσει το κοινό έργο, εφόσον επίκειται κίνδυνος σύμφωνα με τη 

διάταξη του άρθρου 788 παρ. 2 ΑΚ (πρβλ. και άρθρα 1113 και 1116 ΑΚ). Το δικαίωμα αυτό 

δεν μπορεί να θιγεί με απόφαση της πλειοψηφίας και λειτουργεί τόσο στις εσωτερικές μεταξύ 

των συνδημιουργών σχέσεις, όσο και στις εξωτερικές σχέσεις με τους τρίτους, έναντι των 

οποίων έκαστος συνδημιουργός ενεργεί στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος αντιπρόσωπος των 

λοιπών [ΜΠρΑθ 11923/1998 (ασφ. μ.) ΝοΒ 1998. 1474]. Σε περίπτωση προσβολής του έργου 

συνεργασίας, έκαστος των συνδημιουργών έχει αυτοτελή αξίωση για ικανοποίηση της ηθικής 

του βλάβης (ΕφΠατρ 352/2005 ΕπισκΕμπΔ 2005. 1017), ειδικώς δε στην περίπτωση 

προσβολής των ηθικών δικαιωμάτων του, νομιμοποιείται ενεργητικά έκαστος των 

συνδημιουργών, καθώς δεν γεννάται θέμα κοινωνίας, αλλά πρόκειται για προσωπικές εξουσίες 

(ΑΠ 1251/2003 ΕΕμπΔ 2004. 174, ΠΠρΑθ 2182/2006 ΔΕΕ 2006. 1020, Παπαδοπούλου, ο.π., 

υπό το άρθρο 7, στον αρ. περ. 34). Με τη διάταξη του άρθρου 788 παρ. 1 ΑΚ, εξάλλου, 

καθιερώνεται η αρχή της συλλογικής διοίκησης του κοινού πράγματος και δη από όλους τους 

κοινωνούς, πλην των περιπτώσεων, όπου είναι δυνατή η πλειοψηφική λήψη απόφασης, 

δεσμευτικής για όλους τους κοινωνούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 789 ΑΚ. Από την 

ως άνω αρχή της συλλογικής διοίκησης απορρέει η αξίωση για σύμπραξη στη διοίκηση του 

κοινού πράγματος. Πρόκειται, μάλιστα, για λειτουργικό δικαίωμα, αφού ο κοινωνός έχει 

παράλληλα και υποχρέωση για σύμπραξη στη διοίκηση του κοινού πράγματος (ΑΠ 225/2000 

ΕλλΔνη 2000. 1026, Μαστροκώστας σε ΣΕΑΚ, επιμ. Γεωργιάδη, Τ. Ι, υπό το άρθρο 788, στον 
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αρ. 1). Σε περίπτωση άρνησης ή αδιαφορίας του κοινωνού να συμπράξει, είναι δυνατή η 

καταδίκη του σε δήλωση βούλησης (άρθρο 949 ΚΠολΔ, βλ. σχετικώς Μαστροκώστα σε ΣΕΑΚ, 

επιμ. Γεωργιάδη, Τ. Ι, υπό το άρθρο 788, στον αρ. 1), στην περίπτωση, όμως, αυτή θα πρέπει 

να προσδιορίζεται λεπτομερώς και επακριβώς το περιεχόμενο της επιχειρητέας δηλώσεως 

βούλησης στο εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο, προκειμένου το αίτημα να μην πάσχει από 

αοριστία (Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, Τ. ΙΙ, 2012, σελ. 110, στον αρ. περιθ. 12). 

Η απόφαση των κοινωνών είτε λαμβάνεται ομόφωνα, είτε με πλειοψηφία, έχει μορφή άτυπης, 

πολυμερούς δικαιοπραξίας και καταρτίζεται, όταν η βούληση του κάθε κοινωνού περιέρχεται 

σε όλους τους άλλους, αδιάφορα αν αυτοί προσκλήθηκαν να παραστούν στη λήψη της 

απόφασης, αφού οι κοινωνοί δε συγκροτούν συνέλευση (ΠΠρΑθ 5837/1997 ΝοΒ 1997. 1445, 

ΕφΑθ 1288/2006 ΕλλΔνη 2006. 1112, Δεληγιάννης, Κοινωνία Δικαιώματος, σελ. 113). Δυνατή 

είναι ακόμα και η σιωπηρή λήψη απόφασης. Με ομόφωνη απόφαση των κοινωνών ή με 

απόφαση της πλειοψηφίας, στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται, καθώς και με την 

παρέμβαση του δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 790 ΑΚ, είναι δυνατό να 

διορισθεί διαχειριστής της κοινωνίας. Ο διαχειριστής αυτός δύναται να είναι είτε κοινωνός, είτε 

τρίτο πρόσωπο (ΑΠ 212/2003 ΝοΒ 2003. 1844, Μαστροκώστας, ο.π., υπό το άρθρο 788, στον 

αρ. περ. 10), η δε μεταξύ τρίτου διαχειριστή και κοινωνών σχέση είναι σχέση εντολής, αν δεν 

προκύπτει αντίθετη μεταξύ των μερών συμφωνία (ΕφΑθ 3236/2004 ΕλλΔνη 2006. 282). Αν ο 

διορισμός του διαχειριστή γίνει με απόφαση της πλειοψηφίας ή απόφαση του δικαστηρίου, 

τότε η εξουσία του διαχειριστή περιορίζεται στα όρια της εξουσίας που έχει η πλειοψηφία 

κατά το άρθρο 789 ΑΚ ή το δικαστήριο κατά το άρθρο 790 ΑΚ (ΑΠ 212/2003 ΝοΒ 2003. 

1844, Μαστροκώστας, ο.π., υπό το άρθρο 788, στον αρ. περ. 13). Συνεπώς, δεν είναι δυνατό 

να χορηγηθεί στον διαχειριστή η εξουσία να προβαίνει σε πράξεις, που συνεπάγονται ουσιώδη 

μεταβολή του κοινού αντικειμένου ή δυσανάλογα δαπανηρή προσθήκη σε αυτό (άρθρο 792 

ΑΚ). Κατά το άρθρο 790 ΑΚ, εξάλλου, «Αν η διοίκηση και η χρησιμοποίηση δεν καθορίσθηκε 

με κοινή συμφωνία ή με πλειοψηφία, καθένας από τους κοινωνούς έχει δικαίωμα να ζητήσει 

να την κανονίσει το δικαστήριο με τον τρόπο, που είναι ο πιο πρόσφορος και συμφέρει 

περισσότερο σε όλους τους κοινωνούς. Αν υπάρχει ανάγκη, το δικαστήριο μπορεί να διορίσει 

διαχειριστή». Με την ανωτέρω διάταξη σκοπείται η αναπλήρωση από το δικαστήριο της 

ελλείπουσας βούλησης των κοινωνών κατόπιν προσφυγής οιουδήποτε κοινωνού, ανεξαρτήτως 

του μεγέθους της μερίδας του επί του κοινού, αναγκαία δε προϋπόθεση της δικαστικής 

παρέμβασης αποτελεί η πραγματική ή νομική αδυναμία καθορισμού της διοίκησης του κοινού 

είτε ομόφωνα, είτε κατά πλειοψηφία (ΑΠ 1084/2005 ΕλλΔνη 2007. 178, ΑΠ 825/2004 ΧρΙΔ 

2004. 984). Είναι αληθές ότι η εξουσία του δικαστηρίου περιορίζεται κατ’ αρχάς στα όρια της 

εξουσίας της πλειοψηφίας των κοινωνών (ΕφΑθ 1662/1993 ΕλλΔνη 1994. 153, Δεληγιάννης, 

ο.π., σελ. 149-150). Μολονότι, όμως, γίνεται δεκτό ότι η παρέμβαση του δικαστηρίου δεν 

εκτείνεται σε ζητήματα, για τα οποία απαιτείται ομοφωνία, η δικαστική παρέμβαση δεν πρέπει 

να αποκλειστεί υπό προϋποθέσεις και σε τέτοιες περιπτώσεις. Άλλωστε, ένας τέτοιου είδους 



γενικός περιορισμός δεν προκύπτει ευθέως από το νόμο, ενώ υφίστανται περιπτώσεις, όπου η 

δικαστική παρέμβαση δύναται να καταστεί αναγκαία, όπως σε περιπτώσεις πρόδηλα 

καταχρηστικής άρνησης σύμπραξης ενός εκ των κοινωνών. Η ανάγκη παρέμβασης του 

δικαστηρίου προκύπτει έτι εμφατικότερα σε περιπτώσεις πλήρους αδιεξόδου στη λήψη 

απόφασης, όπως και σε περιπτώσεις κοινών αντικειμένων με ευρύτερη σημασία για το 

κοινωνικό σύνολο, οία τυγχάνουν και τα πολιτιστικά αγαθά και τα έργα των εικαστικών 

τεχνών, η αδυναμία λήψης απόφασης επί της διοίκησης των οποίων δύναται να καταλήξει σε 

πλήρη απαξίωση του έργου ως πολιτιστικού αγαθού ή και στην καταστροφή του (επιχ. και 

από το άρθρο 788 παρ. 2 ΑΚ). Η παρέμβαση του δικαστηρίου οφείλει βέβαια στις περιπτώσεις 

αυτές να είναι η ελάχιστη δυνατή, προκειμένου να θίγει κατά τον ηπιότερο δυνατό τρόπο την 

αυτονομία της ιδιωτικής βούλησης των διαφωνούντων κοινωνών, να μην προκαλεί 

αμετάκλητες καταστάσεις και να διέρχεται από μία στάθμιση των αντικρουομένων 

συμφερόντων κατά δίκαιη κρίση. Όπως ήδη σημειώθηκε, άλλωστε, στην περίπτωση των 

έργων συνεργασίας, η πλειονότητα των συνδημιουργών και συνδικαιούχων του δικαιώματος 

πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου καταλήγει στην ανάγκη λήψης ομόφωνης απόφασης 

ως προς την οικονομική ή μη εκμετάλλευση αυτού και ως προς τον τρόπο της οικονομικής 

εκμετάλλευσης αυτής, όχι τόσο επειδή οι εν λόγω πράξεις δεν αποτελούν στην 

πραγματικότητα πράξεις τακτικής διοίκησης, ώστε να υπαχθούν στον κανόνα της 

πλειοψηφικής λήψης απόφασης κατά το άρθρο 789 ΑΚ (όπου και αναμφίβολα επιτρέπεται η 

δικαστική παρέμβαση επί αδιεξόδου στη λήψη απόφασης των κοινωνών), αλλά επειδή τούτο 

επιτάσσει ο ιδιότυπος χαρακτήρας της κοινωνίας επί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 

στα οποία διαπλέκονται δικαιώματα και εξουσίες περιουσιακής και ηθικής φύσης. Τούτη η 

παρατήρηση επιβεβαιώνει το τελικό συμπέρασμα ότι στις περιπτώσεις αδυναμίας λήψης 

απόφασης ως προς την οικονομική εκμετάλλευση ενός έργου πνευματικής ιδιοκτησίας από 

τους συνδημιουργούς, που απαιτεί κατ’ αρχάς ομοφωνία, είναι δυνατή η δικαστική παρέμβαση 

για τον καθορισμό της διαχείρισης αυτού, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνει χώρα στάθμιση 

των αντιτιθέμενων συμφερόντων των κοινωνών, της τυχόν εκπεφρασμένης σε προγενέστερο 

χρόνο βούλησης των συνδημιουργών ως προς την οικονομική ή μη εκμετάλλευση του κοινού 

τους έργου, αλλά και του συμφέροντος της ολότητας για το έργο ως πολιτιστικό αγαθό (επιχ. 

από το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2121/1993). Το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από τον τρόπο 

διαχείρισης, που υποδεικνύουν οι ενάγοντες κοινωνοί ή εναγόμενοι (κοινωνοί) με τις 

προτάσεις τους (ΠΠρΑθ 5890/1994 ΕλλΔνη 1995. 432). Επιπλέον, διορίζει «εν ανάγκη» 

διαχειριστή, ήτοι όταν διαπιστώνει τούτο αποτελεί τον πλέον πρόσφορο και ωφέλιμο τρόπο 

διαχείρισης. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται στην αγωγή το πρόσωπο του 

διαχειριστή και οι εξουσίες του (βλ. Μαστροκώστα, ο.π., υπό το άρθρο 790, στον αρ. περ. 5). 

Κατά την κρατούσα άποψη η αγωγή έχει διαπλαστικό χαρακτήρα (ΑΠ 825/2004 ΧρΙΔ 2004. 

984), αφού με την απόφαση διαπλάθεται ομόφωνη απόφαση κοινωνών και καθορίζεται 

ευθέως ο πλέον πρόσφορος για όλους τους κοινωνούς τρόπος διοίκησης του κοινού. Ως εκ 
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τούτου η σχετική απόφαση δεν είναι δυνατό να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή, αφού η 

δυνατότητα αυτή υφίσταται μόνο επί καταψηφιστικών δικαστικών αποφάσεων (ΠΠρΑθ 

97/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΠειρ 3449/1998 Αρμ. 1999. 496). Επειδή, βέβαια, η δικαστική 

απόφαση, όπως και οι αποφάσεις των κοινωνών, περιορίζεται στις μεταξύ των κοινωνών 

σχέσεις και είναι πιθανό οι διαφωνούντες να εξακολουθούν να αρνούνται να προβούν σε 

συγκεκριμένη πράξη διαχείρισης, που καθόρισε το δικαστήριο, είναι δυνατό να σωρεύεται 

στην αγωγή, εκτός από το διαπλαστικό αίτημα, και καταψηφιστικό αίτημα να καταδικασθούν 

οι κοινωνοί να συμμορφωθούν προς την απόφαση του δικαστηρίου, προβαίνοντας σε 

συγκεκριμένη ενέργεια (βλ. Μαστροκώστα, ο.π., υπό το άρθρο 790, στον αρ. περ. 8), η οποία 

πρέπει να αναφέρεται στο αγωγικό δικόγραφο, ειδάλλως το σχετικό αίτημα τυγχάνει αόριστο 

(βλ. Νίκα, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, Τ. ΙΙ, 2012, σελ. 110, στον αρ. περιθ. 12). 

Ενεργητικά νομιμοποιείται οιοσδήποτε κοινωνός στην άσκηση της εκ του άρθρου 790 ΑΚ 

αγωγής, ενώ παθητικά νομιμοποιούνται οι διαφωνούντες κοινωνοί, οι οποίοι ευρίσκονται 

μεταξύ τους σε σχέση αναγκαίας ομοδικίας (βλ. αντί άλλων Μαστροκώστα, ο.π., υπό το 

άρθρο 790, στον αρ. περ. 9). Στο αγωγικό δικόγραφο πρέπει να αναφέρεται για το ορισμένο 

αυτού ότι υφίσταται κοινωνία, χωρίς να απαιτείται περιγραφή του ιστορικού της γέννησης της 

κοινωνίας, ότι δεν υπάρχει απόφαση της κοινωνίας ή ότι η υπάρχουσα δεν είναι η πλέον 

κατάλληλη και συμφέρουσα για τους κοινωνούς, ότι υφίσταται νομή επί του κοινού 

πράγματος, προσέτι δε, πρέπει να υποδεικνύεται και ο κατά τον ενάγοντα πλέον πρόσφορος 

και συμφέρων τρόπος διοίκησης του κοινού (ΠΠρΡόδ 260/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 

Μαστροκώστας, ο.π., στον αρ. περ. 10).             

Με την υπό στ. Α΄ αγωγή του, όπως το οικείο δικόγραφο εκτιμάται ως προς το 

περιεχόμενό του από το Δικαστήριο, ο ενάγων εκθέτει ότι από κοινού με τον αποβιώσαντα 

την 01-12-2005 αδελφό του ………., καθώς και τον έτερο εκ των αδελφών του ………., 

ήτοι τον πρώτο των αρχικώς εναχθέντων, στη θέση του οποίου έχουν ήδη υπεισέλθει λόγω 

θανάτου του μετά το χρόνο επέλευσης της εκκρεμοδικίας οι νόμιμοι κληρονόμοι του, 

………., με τους οποίους επαναλαμβάνεται η βιαίως διακοπείσα δίκη, κατά τη διάρκεια των 

ετών 1981 – 2002 φιλοτέχνησε εξήντα επτά (67) κέρινα ομοιώματα, τα οποία αποτελούν 

μέρος δεκατεσσάρων (14) ολοκληρωμένων εικαστικών συνθέσεων, με τις οποίες αποδίδονται 

εικαστικά, υπό μορφή αναπαράστασης, ισάριθμα θέματα ιστορικού και λαογραφικού 

χαρακτήρα από την αρχαία και νεότερη ελληνική ιστορία και οι οποίες από το 1996 εκτίθεντο 

στο κείμενο επί της οδού Καραμανλή αρ. 15 και χρησιμοποιούμενο ως μουσείο ακίνητο, που 

ανήκε κατ’ ίσα εξ αδιαιρέτου ποσοστά στους τρεις αδελφούς από κοινού, ότι οι ως άνω 

γλυπτικές συνθέσεις αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά έργα συνεργασίας, επί των οποίων οι 

τρεις αδελφοί απέκτησαν πρωτογενώς δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας κατ’ ίσα εξ 

αδιαιρέτου ποσοστά, υφισταμένης εντεύθεν σχέσης κοινωνίας μεταξύ τους, ότι η 

εκπεφρασμένη βούληση των τριών συνδημιουργών, προ της δημοσίας έκθεσης του 

καλλιτεχνικού τους έργου στο προμνησθέν μουσείο, ήταν η παρουσίασή του στο κοινό άνευ 



αμέσου οικονομικού ανταλλάγματος (εισιτηρίου), όπως και πράγματι συνέβαινε μέχρι το 

χρόνο θανάτου του εκ των τριών αδελφών, ………., ότι ο ………. κατέλειπε ως μοναδική 

του κληρονόμο επί του προμνησθέντος καλλιτεχνικού του έργου την υπάλληλο του μουσείου 

………., ήτοι τη δεύτερη των εναγομένων, την οποία επιβάρυνε με καταπίστευμα υπέρ των 

ανεψιών του, ………. και ………., στους οποίους και θα περιερχόταν στο μέλλον το εξ 

αδιαιρέτου ποσοστό του επί του έργου υπό την ιδιότητά τους ως μετακληρονόμων και υπό 

τους εκτιθέμενους στη διαθήκη όρους, ότι μετά το χρόνο θανάτου του ………. ανέκυψαν 

διαφωνίες ως προς τον τρόπο διοίκησης του κοινού μεταξύ των συγκοινωνών και συννομέων 

των προμνησθέντων πνευματικών δημιουργημάτων, ήτοι του ενάγοντος ………., του 

………. και της ………., ότι έκτοτε η μεν ………. ρητώς εξέφρασε την επιθυμία της για 

επιχειρηματική εκμετάλλευση του μουσείου και των εκθεμάτων του, ο δε ………. συνήνεσε 

στην εν λόγω επιλογή, ανεχόμενος την αρχικώς επιχειρηθείσα από την ………. σύσταση 

ανύπαρκτης κατ’ ουσίαν κοινωνίας μεταξύ της ιδίας και των δύο καταπιστευματοδόχων – 

ανεψιών του εκλιπόντος με διαχειρίστρια την ίδια και προς το σκοπό επιχειρηματικής 

εκμετάλλευσης του μουσείου, αλλά και την εν συνεχεία εμφάνιση της ιδίας της ………. ως 

αποκλειστικής δικαιούχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου, στο 

πλαίσιο των ενεργειών της οποίας για πρώτη φορά ήρξατο η οικονομική εκμετάλλευση του 

κοινού καλλιτεχνικού έργου με την καθιέρωση αντιτίμου – εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο, 

παρά τη ρητώς εκπεφρασμένη άρνηση του ενάγοντος ως συνδημιουργού, ότι έκτοτε έπαυσε 

η λειτουργία του Μουσείου σε εκτέλεση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, που απαγόρευαν 

τη λειτουργία του ως κερδοσκοπικής επιχειρήσεως υπό το φορέα εκμεταλλεύσεως, που 

εμφανιζόταν στις Αρχές ως δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατέστη δε 

αδύνατη η λήψη νόμιμης απόφασης μεταξύ των συγκοινωνών ως προς τον πλέον πρόσφορο, 

συμφέροντα και σύμφωνο με τη βούληση των συνδημιουργών τρόπο διοίκησης των κοινών. 

Ζητεί δε βάσει των ως άνω, όπως το αίτημα της αγωγής του νομίμως περιορίστηκε με τις 

προτάσεις του ως προς τα πρόσωπα των προτεινομένων διαχειριστών της κοινωνίας (άρθρα 

223, 295, 297 ΚΠολΔ) να ορισθεί από το Δικαστήριο ως μάλλον πρόσφορος και συμφέρων 

τρόπος διοίκησης «…των γλυπτών έργων τέχνης, των εκτιθέμενων στο επί της ενταύθα οδού 

Καραμανλή 15 διατηρητέο κτίριο…» η έκθεσή τους στο κοινό κατά το μέχρι το χρόνο του 

θανάτου του συνδημιουργού ………. ισχύσαντα τρόπο (άνευ αντιτίμου εισιτηρίου, όλες τις 

ημέρες της εβδομάδος κλπ), να διορισθεί διαχειριστής της κοινωνίας ο οικονομολόγος 

………., να καταδικασθούν οι εναγόμενοι σε δήλωση βούλησης με περιεχόμενο «…την 

αποδοχή των ανωτέρω μέτρων…», να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινώς 

εκτελεστή και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης. 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αρμοδίως και εν γένει παραδεκτώς φέρεται 

προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά την τακτική διαδικασία (άρθρο 18 

περ. 1 ΚΠολΔ, ως ίσχυε προ της αντικατάστασής του από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 
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3994/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ. 2 του ιδίου ως άνω νόμου και το άρθρο 221 

παρ. 1 περ. β΄ ΚΠολΔ και άρθρο 22 ΚΠολΔ, βλ. ΑΠ 1084/2005 ΕλλΔνη 2005 2007. 178, ΕφΑθ 

3895/1999 ΕλλΔνη 1999. 1610, ΕφΑθ 5562/1992 ΕλλΔνη 1994. 146, ΠΠρΑθ 97/2010 ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ ως προς το ότι το αντικείμενο της αγωγής κανονισμού της διοίκησης κοινού 

πράγματος είναι μη αποτιμητό σε χρήμα και η οικεία αγωγή υπάγεται στην αρμοδιότητα του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου, εκδικαζόμενη κατά την τακτική διαδικασία και όχι κατά τη 

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, όπως δεχόταν τμήμα της νομολογίας στο παρελθόν 

πρβλ. σχετικώς ΑΠ  1118/1995 ΕλλΔνη 1997. 549, ΕφΑθ 2576/2003 ΕλλΔνη 2004. 1497). Ο 

ενάγων, ισχυριζόμενος ότι είναι κοινωνός του φερόμενου ως κοινού δικαιώματος επί των 

περιγραφόμενων στην αγωγή καλλιτεχνικών – εικαστικών έργων νομιμοποιείται ενεργητικώς 

στην άσκηση της εν λόγω αγωγής, όπως και οι εναγόμενοι, οι οποίοι φέρονται ως 

διαφωνούντες συγκοινωνοί στη λήψη απόφασης για τον τρόπο καθορισμού διοίκησης του 

κοινού. Επιπλέον, η αγωγή είναι ορισμένη, αφού εκτίθενται σε αυτήν η ύπαρξη κοινωνίας 

μεταξύ των διαδίκων, η αδυναμία λήψης νόμιμης απόφασης των κοινωνών, η συννομή των 

διαδίκων επί του κοινού, προσέτι δε υποδεικνύεται ο πλέον πρόσφορος και συμφέρων κατά 

την κρίση του ενάγοντος τρόπος διοικήσεως και διαχειρίσεως του κοινού και περιγράφεται το 

αντικείμενο της κοινωνίας. Ο τρόπος κτήσης του δικαιώματος του ενάγοντος επί του κοινού 

αντικειμένου, καίτοι αναφέρεται στην αγωγή, δεν αποτελεί αναγκαίο περιεχόμενο αυτής 

σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη μείζονα πρόταση της παρούσας, για το λόγο δε αυτό, η 

(επικουρική) επίκληση πρόσθετου λόγου απόκτησης του δικαιώματός του επί του κοινού με 

τις προτάσεις (μεταβίβαση αιτία δωρεάς), ανεξαρτήτως της θεμελίωσης του λόγου αυτού στο 

νόμο, δεν αποτελεί μεταβολή της βάσης της αγωγής. Ως αόριστο, ωστόσο, πρέπει να 

απορριφθεί το αίτημα καταδίκης των εναγομένων σε δήλωση βούλησης, διότι ναι μεν είναι 

δυνατή επί άσκησης της διαπλαστικής αγωγής του άρθρου 790 ΑΚ η σώρευση σε αυτήν 

καταψηφιστικής αγωγής με αίτημα την καταδίκη του εναγομένου σε συγκεκριμένη πράξη, που 

θα συνιστά συμμόρφωση με το διατακτικό της διαπλαστικής απόφασης, σύμφωνα, όμως, και 

με τα προεκτεθέντα στη μείζονα πρόταση, η επιχειρητέα ενέργεια πρέπει να περιγράφεται 

επακριβώς και με ορισμένο τρόπο στην περίπτωση αυτή στην αγωγή (πχ η χορήγηση της 

τυχόν αναγκαίας ειδικής πληρεξουσιότητας από τον εναγόμενο στον ενάγοντα, η παράδοση 

του  κατεχόμενου κοινού πράγματος κοκ) και να μην είναι γενικού περιεχομένου με την 

αόριστη αναφορά στην καταδίκη του εναγομένου σε δήλωση βούλησης, όπως στην 

προκείμενη περίπτωση. Περαιτέρω, η αγωγή είναι νόμω βάσιμη και ερείδεται στις διατάξεις 

των άρθρων 785, 788 παρ. 1 και 790 ΑΚ, 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος να 

κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, το οποίο τυγχάνει νόμω αβάσιμο, καθόσον η 

απόφαση του Δικαστηρίου, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος διοίκησης του κοινού 

πράγματος, φέρει διαπλαστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να κηρυχθεί 

προσωρινά εκτελεστή σύμφωνα και με τα προεκτεθέντα στη μείζονα πρόταση της παρούσας 

(ΠΠρΑθ 97/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σημειώνεται ότι ο ενάγων αναφέρεται μεν στην σελίδα 1 της 



αγωγής του και σε «σαράντα έργα στο υπόγειο», τα οποία δεν έχουν εκτεθεί, η εν λόγω, 

όμως, αναφορά μόνο ως διηγηματική εκλαμβάνεται από το Δικαστήριο ενόψει του γεγονότος 

ότι το αιτητικό αφορά στον κανονισμό του τρόπου διοίκησης μόνον των εκτιθέμενων στο 

κοινό έργων, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνονται και τα προμνησθέντα έργα. Ως εκ 

περισσού, εξάλλου, προσκομίζεται και η από 15-03-2007 δήλωση αποτυχίας της απόπειρας 

συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, ενόψει της τροποποίησης του άρθρου 214 Α ΚΠολΔ 

από τη διάταξη του άρθρου 19 του ν. 3994/2011 αφενός και της διάταξης του άρθρου 72 

παρ. 3 του ν. 3994/2011 αφετέρου, σύμφωνα με την οποία το άρθρο 214 Α ΚΠολΔ υπό τη 

νέα του μορφή εφαρμόζεται και σε όσες αγωγές είχαν ασκηθεί πριν από τη θέση του σε ισχύ 

και δεν είχαν συζητηθεί κατά την ημέρα δημοσίευσης του νόμου αυτού (25/07/2011). Πρέπει, 

συνεπώς, η αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, 

δεδομένου ότι ενόψει του διαπλαστικού της χαρακτήρα δεν απαιτείται η καταβολή τέλους 

δικαστικού ενσήμου.                                

 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 65 του ν. 2121/1993 «1. Σε κάθε περίπτωση 

προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού 

δικαιώματος ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος μπορεί να αξιώσει κατά 

περίπτωση την αναγνώριση του δικαιώματός του, την άρση της προσβολής και την παράλειψή 

της στο μέλλον. Η άρση της προσβολής μπορεί να περιλαμβάνει κατ’ αίτηση του ενάγοντος 

ενδεικτικά : α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι 

προσβάλλουν δικαίωμα του παρόντος νόμου και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως 

χρησίμευσαν στη δημιουργία ή την κατασκευή των εν λόγω εμπορευμάτων, β) την οριστική 

απομάκρυνση αυτών από το εμπόριο ή γ) την καταστροφή αυτών. … 2. Όποιος υπαιτίως 

προσέβαλε την πνευματική ιδιοκτησία ή τα συγγενικά δικαιώματα άλλου υποχρεούται σε 

αποζημίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης. Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη 

από το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος της 

εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος. 3. Αντί για αποζημίωση και χωρίς να 

απαιτείται υπαιτιότητα του υποχρέου ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού 

δικαιώματος μπορεί να αξιώσει είτε την καταβολή του ποσού, κατά το οποίο ο υπόχρεος έγινε 

πλουσιότερος από την εκμετάλλευση του έργου ή του αντικειμένου συγγενικού δικαιώματος, 

προβλεπομένου στα άρθρα 46 έως 48 και 51 του παρόντος νόμου, χωρίς άδεια του 

δημιουργού ή του δικαιούχου, είτε την καταβολή του κέρδους, που ο υπόχρεος αποκόμισε 

από την εκμετάλλευση αυτή. 4. Το δικαστήριο καταδικάζοντας σε παράλειψη πράξης απειλεί 

για κάθε παράβαση χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων έως ενός εκατομμυρίου δραχμών 

υπέρ του δημιουργού ή του δικαιούχου συγγενικού δικαιώματος προβλεπόμενου στα άρθρα 

46 έως 48 και 51 του παρόντος νόμου, καθώς και προσωπική κράτηση έως ένα έτος. Το ίδιο 

ισχύει και όταν η καταδίκη γίνεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά τα 

λοιπά ισχύει το άρθρο 947 του ΚΠολΔ …». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων 

προκύπτει ότι στον ν. 2121/1993 καθιερώνεται ένα αυτόνομο και ολοκληρωμένο σύστημα 
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αστικών κυρώσεων για τις προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο 

(σύστημα) αξιοποιεί γνωστούς θεσμούς του αστικού δικαίου, όπως την αδικοπρακτική ευθύνη, 

την αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού κλπ. (Βαγενά σε Κοτσίρη/Σταματούδη, Ερμηνεία ν. 

2121/1993, υπό το άρθρο 65, στον αρ. περ. 1, Μαρίνο, ο.π., σελ. 342 επ., στους αρ. περ. 678 

επ.). Ο προσβληθείς δημιουργός δικαιούται κατ’ αρχάς να εγείρει α) αγωγή αναγνωριστική του 

δικαιώματός του, β) αγωγή άρσης της προσβολής, γ) αγωγή παράλειψης της προσβολής στο 

μέλλον, δ) αγωγή αποζημίωσης και ικανοποίησης της ηθικής βλάβης, εφόσον υπάρχει 

υπαιτιότητα του προσβολέα, ε) αγωγή απόδοσης αδικαιολογήτου πλουτισμού και στ) αγωγή 

καταβολής κέρδους, που αποκόμισε ο προσβολέας από τη διαχείριση της ξένης περιουσίας 

(διοίκηση αλλοτρίων, βλ. και ΑΠ 804/2008 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕφΑθ 3694/2009 ΕλλΔνη 2009. 

1510, ΕφΑθ 3545/2005 ΔΕΕ 2006. 57 ως προς τη διαζευκτική ή εκλεκτική συρροή των 

αξιώσεων αποζημίωσης, απόδοσης πλουτισμού, απόδοσης κέρδους). Η διάταξη εφαρμόζεται 

σε κάθε περίπτωση προσβολής των περιουσιακών ή των ηθικών εξουσιών του δικαιούχου 

δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ήτοι σε κάθε περίπτωση που υφίσταται πράξη, η οποία 

έχει αντικείμενο όμοιο με το περιεχόμενο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον η 

πράξη αυτή δεν γίνεται από τον δικαιούχο ή με τη συναίνεσή του ή δεν εμπίπτει στους 

νόμιμους περιορισμούς του περιουσιακού δικαιώματος (ΑΠ 919/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 

3325/2006 ΧρΙΔ 2009. 922, ΕφΑθ 143/2004 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΑθ 5345/2004 ΔΙΜΕΕ 2005. 

94, με παρατ. Καλλινίκου, Μαρίνος, Η προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και 

των συγγενικών δικαιωμάτων ΕλλΔνη 1994. 1441 επ. και ιδίως 1444-1445, Κιουπτσίδου, 

Προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, Άρση και παράλειψη στο μέλλον, Αρμ. 2009. 

181 επ. και ιδίως 182). Επειδή, μάλιστα, η επέμβαση στο δικαίωμα είναι κατ’ αρχήν πράξη 

παράνομη, ο δικαιούχος δεν οφείλει να αποδείξει το γεγονός ότι η προσβολή έγινε χωρίς την 

άδειά του, αφού η ύπαρξη δικαιώματος, που νομιμοποιεί την επέμβαση,  αποτελεί 

περιεχόμενο ενστάσεως (ΕφΑθ 6237/2007 ΕλλΔνη 2008. 589, ΠΠρΠατρ 102/2007 ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΘεσ 18201/1998 ΕλλΔνη 1999. 458, Κιουπτσίδου, ο.π., σελ. 187, Βαγενά, ο.π., 

υπό το άρθρο 65, στον αρ. περ. 33). Ενεργητικά νομιμοποιείται στην άσκηση των οικείων 

αγωγών ο ισχυριζόμενος ότι είναι ο πραγματικός δημιουργός (ή συνδημιουργός) του έργου, 

όπως και κάθε φορέας συγγενικού δικαιώματος, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους ή 

Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας, στον οποίο έχει ανατεθεί η διαχείριση 

των περιουσιακών εξουσιών του δικαιούχου (βλ. Βαγενά, ο.π., υπό το άρθρο 65, στους αρ. 

περ. 10 και 11, Κιουπτσίδου, ο.π., σελ. 184). Συνδρομή υπαιτιότητας ως προς την 

προσβλητική ενέργεια του εναγόμενου απαιτείται μόνο στην περίπτωση της άσκησης 

αποζημιωτικής αξίωσης, αναφορικά με την οποία ο νομοθέτης θεσπίζει και κατώτατο όριο στο 

άρθρο 65 παρ. 2 του ν. 2121/1993, όπως και στην περίπτωση αιτήματος ικανοποίησης της 

ηθικής βλάβης, ενώ η ίδια η πράξη της προσβολής συνεπάγεται και το παράνομο (ΑΠ 

1030/2010 ΕπισκΕμπΔ 2011. 85, ΑΠ 872/2009 ΧρΙΔ 2010. 298, ΑΠ 1493/2009 ΧρΙΔ 2010. 

568, ΑΠ 963/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 2889/2010 ΔΕΕ 2010. 1293, ΕφΘεσ 1031/2008 



ΕπισκΕμπΔ 2008. 872, ΕφΘεσ 3022/2006 ΕπισκΕμπΔ 2007. 432, ΕφΑθ 7362/2005 ΝοΒ 2006. 

417, ΠΠρΑθ 895/2012 ΧρΙΔ 2012. 621, ΠΠρΑθ 265/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΑθ 606/2003 

ΔΙΜΕΕ 2004. 401 με παρατ. Δεσποτίδου, ΠΠρΘεσ 18201/1998 ΕλλΔνη 1999. 458, ΠΠρΑθ 

9188/1995 ΕλλΔνη 1997. 159). Αντιθέτως, δεν είναι αναγκαία η συνδρομή υπαιτιότητας στις 

περιπτώσεις άσκησης των αξιώσεων άρσης της προσβολής και παράλειψης αυτής στο μέλλον, 

όπως και στις περιπτώσεις αγωγών, που ερείδονται στη διοίκηση αλλοτρίων ή στην απόδοση 

του αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΑΠ 1493/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΑθ 265/2010 ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ, Κιουπτσίδου, ο.π., σελ. 188). Ως προς την αξίωση άρσης ή παράλειψης της 

προσβολής στο μέλλον, δεν απαιτείται η επίκληση επέλευσης συγκεκριμένης αποτιμητής σε 

χρήμα ζημίας ή ο προσδιορισμός τέτοιας μελλοντικής ζημίας αντιστοίχως (βλ. Βαγενά, ο.π., 

υπό το άρθρο 65, στον αρ. περ. 26). Η αξίωση άρσης, εξάλλου, υλοποιείται μέσω 

συγκεκριμενοποίησής της σε επιμέρους αιτήματα, τα οποία υποβάλλονται από τον ενάγοντα 

και κατατείνουν στην άρση της προσβολής, η οποία ειδάλλως παραμένει γράμμα κενό. Η 

αξίωση άρσης προϋποθέτει ενεστώσα στο χρόνο συζήτησης προσβολή. Ωστόσο, στο πεδίο 

των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία είναι άυλα, η ιδιαιτερότητα της 

διαμορφούμενης νομικής κατάστασης, οδηγεί σε ελαστικοποίηση της αρχικής θέσης. 

Υποστηρίζεται, δηλαδή, ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις, για την αξίωση άρσης της προσβολής 

αρκεί ότι η προσβλητική ενέργεια προηγήθηκε και εξακολουθεί να αναδίδει τα αποτελέσματά 

της. Τέτοια περίπτωση είναι και αυτή, κατά την οποία διατυπώνεται από τον προσβολέα ο 

ισχυρισμός ότι ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας δεν είναι ο πραγματικός 

δημιουργός του έργου, εν συνεχεία δε, παύει να διατυπώνει τον εν λόγω ισχυρισμό, 

καταλείπεται, όμως, η εντύπωση στους τρίτους ότι το έργο δεν είναι πνευματικό δημιούργημα 

του ενάγοντος (βλ. σχετικώς Κιουπτσίδου, ο.π., σελ. 190). Η υλοποίηση της άρσης της 

προσβολής γίνεται με υλικές πράξεις του προσβολέα και δη είτε με πράξεις, που μπορούν αν 

γίνουν μόνο από τον ίδιο, επειδή εξαρτώνται αποκλειστικώς από τη βούλησή του (πχ 

καταχώριση αποκαταστατικού δημοσιεύματος σε έντυπο που εκδίδει ο προσβολέας), είτε με 

πράξεις που μπορούν να γίνουν και από τρίτο πρόσωπο (πχ καθαιρέσεις πινακίδων που 

συνοδεύουν έργα εικαστικών τεχνών και αναφέρονται στην προέλευσή τους, καταχωρίσεις 

στον τύπο εν γένει κλπ.). Στην πρώτη περίπτωση η απόφαση εκτελείται κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 946 ΚΠολΔ, ήτοι μέσω καταδίκης του εναγομένου στην εκτέλεση 

της πράξης και αυτεπάγγελτης καταδίκης αυτού σε χρηματική ποινή υπέρ του ενάγοντος, 

καθώς και προσωπική κράτηση ως ένα έτος για την περίπτωση που δε συμμορφωθεί, στη δε 

δεύτερη περίπτωση η απόφαση εκτελείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 945 ΚΠολΔ, χωρίς 

την απαγγελία ποινής ή προσωπικής κράτησης, αφού ο ενάγων έχει το δικαίωμα να 

επιχειρήσει την πράξη με δαπάνες του εναγομένου, στην προκαταβολική καταβολή της οποίας 

τον καταδικάζει το δικαστήριο για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του με τη διάταξη άρσης 

της προσβολής, εφόσον ο ενάγων το ζητήσει (βλ. αντί άλλων Κιουπτσίδου, ο.π., σελ. 191). 

Στην περίπτωση αιτήματος παράλειψης της προσβολής στο μέλλον πρόκειται για προληπτική 
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αξίωση έννομης προστασίας, εφόσον υφίσταται βάσιμος κίνδυνος μελλοντικής προσβολής. Το 

τελευταίο είναι ζήτημα πραγματικό και το βάρος απόδειξης του οικείου ισχυρισμού φέρει ο 

ενάγων. Η επανειλημμένη στο παρελθόν προσβολή ή η διαρκής προσβολή αποτελούν στοιχεία 

που συνηγορούν υπέρ του κινδύνου μελλοντικής προσβολής. Η απόφαση εκτελείται κατά το 

άρθρο 947 ΚΠολΔ. Εφόσον, δηλαδή, ο ενάγων το ζητήσει, απειλείται χρηματική ποινή και 

προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση, με σκοπό τον εξαναγκασμό του εναγομένου στην 

τήρηση της οικείας συμπεριφοράς (βλ. Κιουπτσίδου, ο.π., σελ. 194). Η μη συμμόρφωση από 

πρόθεση του εναγομένου οδηγεί στην, κατόπιν άσκησης αγωγής, βεβαίωση της παράβασής 

του και καταδίκης του στην καταβολή της προβλεπόμενης αποζημιώσεως. Τα ποσά 

χρηματικών ποινών, που ορίστηκαν στο ν. 2121/1993, ήτοι τα ποσά των 300.000 δρχ. ως 

1.000.000 δρχ. ήταν κατά το χρόνο θέσπισής τους αυξημένα έναντι των χρηματικών ποσών, 

που καθιερώνονταν στον ΚΠολΔ. Σκοπός του νομοθέτη ήταν η θέσπιση αυστηρότερων 

χρηματικών ποινών. Παρά δε το ανωτέρω γεγονός, η εν συνεχεία επαύξηση των 

προβλεπομένων χρηματικών ποινών στα άρθρα 946-947 ΚΠολΔ (ήδη χρηματικές ποινές ως 

50.000 ή 100.000 ευρώ) δεν συνοδεύτηκε από επαύξηση των προβλεπομένων ποσών και στο 

ν. 2121/1993. Ενόψει, όμως, της ανωτέρω νομοθετικής στόχευσης στο ν. 2121/1993, αλλά 

και της καθιέρωσης με νεότερους νόμους υψηλότερων χρηματικών ποινών στον ΚΠολΔ, 

γίνεται δεκτό πως τα αναφερόμενα στα άρθρα 967-947 ΚΠολΔ ποσά χρηματικών ποινών 

ισχύουν και στις περιπτώσεις του άρθρου 65 παρ. 4 του ν. 2121/1993 (βλ. Κιουπτσίδου, ο.π., 

σελ. 195).        

 Με την υπό στ. Β΄ αγωγή του ο ενάγων εκθέτει ότι από κοινού με τον αποβιώσαντα 

την 01-12-2005 αδελφό του ………., καθώς και τον έτερο εκ των αδελφών του ………., 

ήτοι τον τρίτο εκ των αρχικώς εναχθέντων, στη θέση του οποίου έχουν ήδη υπεισέλθει λόγω 

θανάτου του μετά το χρόνο επέλευσης της εκκρεμοδικίας οι νόμιμοι κληρονόμοι του, 

………., με τους οποίους επαναλαμβάνεται η βιαίως διακοπείσα δίκη, κατά τη διάρκεια των 

ετών 1981 – 2002 φιλοτέχνησε εξήντα επτά (67) κέρινα ομοιώματα, τα οποία αποτελούν 

μέρος δεκατεσσάρων (14) ολοκληρωμένων εικαστικών συνθέσεων, με τις οποίες αποδίδονται 

εικαστικά, υπό μορφή αναπαράστασης, ισάριθμα θέματα ιστορικού και λαογραφικού 

χαρακτήρα από την αρχαία και νεότερη ελληνική ιστορία και οι οποίες από το 1996 εκτίθεντο 

στο κείμενο επί της οδού Καραμανλή αρ. 15 και χρησιμοποιούμενο ως μουσείο ακίνητο, που 

ανήκε κατ’ ίσα εξ αδιαιρέτου ποσοστά στους τρεις αδελφούς από κοινού, ότι οι ως άνω 

γλυπτικές συνθέσεις αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά έργα συνεργασίας, επί των οποίων οι 

τρεις αδελφοί απέκτησαν πρωτογενώς δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας κατ’ ίσα εξ 

αδιαιρέτου ποσοστά, υφισταμένης εντεύθεν σχέσης κοινωνίας μεταξύ τους, ότι πέραν των ως 

άνω ολοκληρωμένων γλυπτικών – εικαστικών συνθέσεων υφίστανται και σαράντα ημιτελή 

έργα στο υπόγειο του ιδίου κτιρίου, ότι η εκπεφρασμένη βούληση των τριών συνδημιουργών, 

προ της δημοσίας έκθεσης του καλλιτεχνικού τους έργου στο προμνησθέν μουσείο, ήταν η 

παρουσίασή του στο κοινό άνευ αμέσου οικονομικού ανταλλάγματος (εισιτηρίου), όπως και 



πράγματι συνέβαινε μέχρι το χρόνο θανάτου του εκ των τριών αδελφών, ………., ότι ο 

………. κατέλειπε ως μοναδική του κληρονόμο επί του προμνησθέντος καλλιτεχνικού του 

έργου την υπάλληλο του μουσείου ………., ήτοι την πρώτη των εναγομένων, την οποία 

επιβάρυνε με καταπίστευμα υπέρ των ανεψιών του, ………. και ………., στους οποίους και 

θα περιερχόταν στο μέλλον το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του επί του έργου, υπό την ιδιότητά 

τους ως μετακληρονόμων και υπό τους εκτιθέμενους στη διαθήκη όρους, ότι μετά το χρόνο 

θανάτου του ………., ο υιός του ………., ………., ο οποίος δεν ήταν πρωτογενώς ή 

παραγώγως κοινωνός δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των περιγραφομένων στην 

αγωγή εικαστικών έργων, από κοινού με την ……….παρέστησαν στις φορολογικές Αρχές την 

ύπαρξη (μη υφισταμένης) κοινωνίας μεταξύ αυτών και του υιού του ενάγοντος, ………. , ο 

οποίος επίσης δεν είχε καταστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο νόμιμα κοινωνός επί των ιδίων ως άνω 

έργων, προκειμένου να προβούν με (μη νόμιμη) απόφασή τους σε οικονομική εκμετάλλευση 

του κοινού έργου μέσω της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης του Μουσείου, στο οποίο εκτίθετο 

το εν λόγω καλλιτεχνικό έργο, και της καθιέρωσης εισιτηρίου – αντιτίμου για τη δυνατότητα 

επισκέψεώς του, παρά την αντίθετη εκπεφρασμένη αρχική βούληση απάντων των κοινωνών, 

την οποία τόσο ο εκ των συνδημιουργών ………., μέχρι το χρόνο θανάτου του, όσο και ο 

ίδιος ο ενάγων μέχρι τη συζήτηση της αγωγής ουδόλως μετέβαλαν, πράξη, η οποία θίγει το 

περιουσιακό δικαίωμα του ενάγοντος να μην προβεί σε οικονομική εκμετάλλευση του έργου, 

που συνδημιούργησε, κατά τον προεκτεθέντα τρόπο, ότι ακολούθως άπαντες των 

εναγομένων προσέβαλαν το ηθικό δικαίωμα πατρότητας του ενάγοντος επί των έργων, 

αμφισβητώντας ευθέως και δημοσία την ιδιότητά του ως συνδημιουργού των έργων και δη ο 

μεν ο εκ των αρχικώς εναχθέντων ………. με το από 26-01-2007 έγγραφο σημείωμά του επί 

της από 11-01-2007 αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του νυν ενάγοντος, στο οποίο ανέφερε 

ότι ο ενάγων δεν είναι συνδημιουργός των έργων, ότι η ………. αμφισβήτησε και αυτή το 

δικαίωμα του ενάγοντος επί των έργων, προβαίνοντας εν συνεχεία σε έναρξη ατομικής, 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Μουσείο, παρουσιάζοντας εαυτήν στη ΔΟΥ Ιωαννίνων 

ως αποκλειστική δικαιούχο του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του 

κοινού έργου και μισθώνοντας τον χώρο του Μουσείου από την αποφασίσασα δια 

πλειοψηφίας κοινωνία των συγκυρίων επί του κτιρίου, στην οποία συμμετείχαν κατά ποσοστό 

1/3 εξ αδιαιρέτου η ίδια, ο υιός του ………., ………., στον οποίο είχε ήδη μεταβιβαστεί 

κατά κυριότητα το 1/3 εξ αδιαιρέτου ποσοστό επί του ακινήτου από τον πατέρα του, και τον 

ενάγοντα, ήρξατο ιδίω ονόματι την επιχειρηματική εκμετάλλευση του μουσείου και των 

εκθεμάτων του, επαυξάνοντας το αντίτιμο του εισιτηρίου και αποκλείοντάς του την πρόσβαση 

στο έργο του με την αλλαγή των κλειδαριών του Μουσείου, ότι η κερδοσκοπική λειτουργία 

του Μουσείου έπαυσε προσωρινώς μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1148/2007 απόφασης 

ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, ότι με τις ως άνω ενέργειές 

τους, όπως εξειδικεύονται για τον καθένα εκ των τριών εναγομένων στην αγωγή, ήτοι της 
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………., του ………. και του ………., αμφισβητήθηκαν τα πνευματικά δικαιώματα του 

ενάγοντος επί του έργου, προσέτι δε, εθίγησαν οι περιουσιακής και ηθικής φύσης εξουσίες 

του στο έργο και συγκεκριμένα η εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας επί του έργου, η 

εξουσία δημοσίευσης του έργου, η εξουσία διατήρησης της ακεραιότητάς του, η εξουσία 

παρουσίασής του στο κοινό και το δικαίωμα αναπαραγωγής του. Ζητεί δε βάσει των ως άνω 

α) να αναγνωρισθεί έναντι των εναγομένων δικαιούχος σε ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των εκτιθέμενων στο κοινό ολοκληρωμένων 

δεκατεσσάρων εικαστικών συνθέσεων με τα εξήντα επτά κέρινα ομοιώματα, καθώς και στα 

σαράντα ημιτελή έργα, που ευρίσκονται στο υπόγειο, β) να διαταχθεί η άρση των 

προσβλητικών των δικαιωμάτων του ενάγοντος ενεργειών της εκ των εναγομένων ………. και 

ειδικότερα να υποχρεωθεί η ανωτέρω στην παύση της εμφάνισής της ως αποκλειστικής 

δικαιούχου του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων, καθώς και 

στην παύση της ιδίω ονόματι λειτουργίας κερδοσκοπικής επιχείρησης στο προμνησθέν 

Μουσείο με αντικείμενο εκμετάλλευσης τα αναφερόμενα στο ιστορικό της αγωγής έργα 

τέχνης, γ) να αρθεί και να παραλειφθεί στο μέλλον κάθε προσβολή οιουδήποτε δικαιώματος 

πνευματικής ιδιοκτησίας του ενάγοντος επί των ενδίκων έργων από τους εναγομένους, δ) να 

απειληθεί χρηματική ποινή ύψους 2.500,00 ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός 

έτους σε βάρος της πρώτης και δεύτερου των εναγομένων για κάθε παράβαση του 

διατακτικού της εκδοθησομένης αποφάσεως, καθώς και για κάθε μελλοντική παράβαση, 

καθώς και ε) να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης. Με 

αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή αρμοδίως και εν γένει παραδεκτώς φέρεται προς 

συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, για να συζητηθεί κατά την προκείμενη τακτική 

διαδικασία (άρθρο 18 περ. 1 ΚΠολΔ, ως ίσχυε προ της αντικατάστασής του από το άρθρο 4 

παρ. 1 του ν. 3994/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ. 2 του ιδίου ως άνω νόμου και 

το άρθρο 221 παρ. 1 περ. β΄ ΚΠολΔ και άρθρο 22 ΚΠολΔ, βλ. ΕφΘεσ 2152/1997 Αρμ 1998. 

483, ΕφΑθ 1711/1991 Αρμ 1991. 484, Βαθρακοκοίλη, ΕΡΝΟΜΑΚ τόμος Α, 2001, υπό το 

άρθρο 57 στους αριθμούς 41 και 43, Νίκα σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα Ερμηνεία ΚΠολΔ, Τ. Ι, 

υπό το άρθρο 18 στον αριθμό 1 ως προς το ότι η αξίωση άρσης της προσβολής, όπως και η 

προληπτική αγωγή παράλειψης της προσβολής στο μέλλον υπάγονται στην καθ’ ύλην 

αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου λόγω του μη αποτιμητού σε χρήμα χαρακτήρα 

του αντικειμένου της διαφοράς). Η αγωγή τυγχάνει ορισμένη, αφού αναφέρονται σε αυτήν 

άπαντα τα θεμελιωτικά του δικαιώματος του ενάγοντος πραγματικά περιστατικά, μεταξύ των 

οποίων σημειωτέον δεν συμπεριλαμβάνεται η μνεία γεγονότων θεμελιωτικών της υπαιτιότητας 

των εναγομένων, αφού τέτοια δεν απαιτούνται κατά νόμο ενόψει της ανυπαρξίας 

αποζημιωτικών αξιώσεων, σύμφωνα και με τα προεκτεθέντα στη μείζονα πρόταση. Ως 

αόριστα, ωστόσο, πρέπει να απορριφθούν τα σχετιζόμενα με την προσβολή της εξουσίας 

ακεραιότητας και αναπαραγωγής του έργου αιτήματα του ενάγοντος, δεδομένου ότι πλην της 

επανάληψης της σχετικής διάταξης του νόμου, ουδέν άλλο πραγματικό περιστατικό, που να 



σχετίζεται με την προσβολή της εξουσίας αυτής του ενάγοντος, αναφέρεται στην αγωγή. 

Κατά το μέρος, δηλαδή, που οι ένδικες αξιώσεις στηρίζονται στην προσβολή της ηθικής 

εξουσίας διατήρησης της ακεραιότητας των επίδικων έργων και της περιουσιακής εξουσίας 

αναπαραγωγής του, στην ιστορική βάση της αγωγής δεν διαλαμβάνονται πραγματικά 

περιστατικά άμεσης ή έμμεσης προσβολής των εξουσιών αυτών με αποτέλεσμα η αγωγή να 

τυγχάνει απαράδεκτη λόγω αοριστίας. Ως αόριστο πρέπει να απορριφθεί και το αίτημα 

αναγνώρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ενάγοντος επί των ημιτελών 

έργων, που ευρίσκονται στο υπόγειο, διότι ναι μεν η αναγνώριση δικαιώματος πνευματικής 

ιδιοκτησίας επί ημιτελούς έργου είναι κατ’ αρχάς κατά νόμο δυνατή (βλ. σχετικώς 

Γαρουφαλιά, ο.π., σελ. 52-55, Μαρίνο, σελ. 82-83, στον αρ. περ. 155), τούτο, όμως, δεν 

απαλλάσσει τον ενάγοντα από το δικονομικό βάρος ακριβούς περιγραφής του αντικειμένου 

της διαφοράς, ως προς το οποίο ουδέν περαιτέρω στοιχείο παρέχεται εν προκειμένω, πλην 

της αόριστης αναφοράς στον αριθμό των ημιτελών έργων, που κείνται στο υπόγειο του 

κτιρίου, όπου φυλάσσονται, χωρίς περαιτέρω περιγραφή ή εξειδίκευσή του είδους, της 

μορφής τους, του υλικού τους φορέα και του βαθμού ολοκληρώσεώς τους. Ως απαράδεκτη, 

εξάλλου, πρέπει να απορριφθεί και η επιχειρούμενη δια των προτάσεων προσθήκη νέας 

νομικής βάσης για τη θεμελίωση του αγωγικού δικαιώματος του ενάγοντος. Συγκεκριμένα, 

ενώ το ένδικο δικαίωμα του ενάγοντος θεμελιώνεται στην πρωτογενή κτήση αυτού λόγω της 

ιδιότητας του ενάγοντος ως συνδημιουργού έργου συνεργασίας, στις σελίδες 17-18 των 

προτάσεών του, ο ενάγων επικαλείται (επικουρικώς) ως πρόσθετη νομική βάση την παράγωγη 

κτήση του δικαιώματός του λόγω μεταβίβασής του αιτία δωρεάς από τον αδελφό του 

……….. Η μεταβολή, όμως, αυτή ως προσθήκη νέας ιστορικής βάσης, που θα μπορούσε 

αυτοτελώς να θεμελιώσει νέο αγωγικό αίτημα, τυγχάνει απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 

224 ΚΠολΔ, πέραν και της παραβίασης της αρχής της προδικασίας (ΑΠ 391/2010 ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 491/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 533/2002 ΧρΙΔ 2002. 396, ΠΠρΑθ 65/2004 ΔΙΜΕΕ 

2004. 390 επ., ΠΠρΘεσ 789/2003 ΑρχΝ 2004. 91, Άνθιμος, Η μεταβολή της βάσης της 

αγωγής στην πολιτική δίκη, 2012, σελ. 113-118). Περαιτέρω, η αγωγή είναι νόμω βάσιμη και 

ερείδεται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2, 2 παρ. 1, 3 παρ. 1 στ. η΄, 4 παρ. 1 στ. β΄ 

και δ΄ 6, 7 παρ. 1, 30, 63Β, 65 παρ. 1 και 4 του ν. 2121/1993, 1 και 3 του ν. 2387/1920, 51, 

55 ΕισΝΑΚ, 785, 788 παρ. 1 ΑΚ , 68, 69 παρ. 1 περ. ε΄, 70, 946, 947, 176 και 191 παρ. 2 

ΚΠολΔ. Ωστόσο, ως νόμω αβάσιμο πρέπει να απορριφθεί το σχετικό με την άρση και 

παράλειψη στο μέλλον της προσβολής της εξουσίας δημοσίευσης των αναφερομένων στην 

αγωγή ενδίκων έργων, λαμβανομένου υπόψη ότι με βάση τα αναφερόμενα στην αγωγή το εν 

λόγω δικαίωμα έχει ήδη αναλωθεί ως προς τη δημοσίευση του έργου μέσω της παρουσίασής 

του στο κατά τα ως άνω Μουσείο. Ειδικότερα, σύμφωνα και με τα προεκτεθέντα στη μείζονα 

πρόταση της παρούσας, η εξουσία δημοσίευσης ενός εικαστικού έργου μέσω της δημόσιας 

έκθεσής του αναλώνεται ως προς το συγκεκριμένο τρόπο δημοσίευσης (ήτοι σε έκθεση 

εικαστικών τεχνών) μετά την πρώτη έκθεσή του στο κοινό κατά τον τρόπο αυτό, χωρίς να 
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επηρεάζεται κατά τα λοιπά σε σχέση με άλλους τρόπους δημοσίευσης, ενώ μετά την πρώτη 

δημοσίευση του έργου, ο δημιουργός δύναται να επηρεάσει τις λοιπές δημοσιεύσεις μέσω της 

επίκλησης προσβολής των περιουσιακών του δικαιωμάτων. Στην προκείμενη περίπτωση, η 

δημόσια έκθεση των εικαστικών – γλυπτικών συνθέσεων, που αναφέρονται στην αγωγή, με 

τη συναίνεση του ενάγοντος, κατά την έναρξη λειτουργίας του επί της οδού Καραμανλή, αρ. 

15 Μουσείου, οδήγησε σε ανάλωση της εξουσίας δημοσίευσης (κατά τον τρόπο αυτό) ως 

επιμέρους έκφανσης του ηθικού δικαιώματος του ενάγοντος (βλ. Ε. Ποδηματά, Δεδικασμένο - 

Αντικειμενικά όρια ιδίως επί ενστάσεων, Τ.  II, 2002, σελ. 20-21 και 105 στην υποσ. 212 ως 

προς το ότι η αγωγή απορρίπτεται ως νόμω αβάσιμη, στην περίπτωση που στην ιστορική της 

βάση περί προσβολής του δικαιώματος του ενάγοντος εμπεριέχονται πραγματικά περιστατικά 

αναλώσεως, ήτοι ότι έχει ήδη προηγηθεί νόμιμη δημοσίευση με τον ίδιο τρόπο). Ως νόμω 

αβάσιμο, άλλωστε, πρέπει να απορριφθεί και το αίτημα άρσης της προσβολής κατά το σκέλος 

που αφορά στον αρχικώς εναχθέντα και ήδη αποβιώσαντα ………., λαμβανομένου υπόψη 

ότι ως προς αυτόν, στην αγωγή γίνεται μνεία μόνον ενός περιστατικού απλής αμφισβητήσεως 

του δικαιώματος του ενάγοντος και δη περιεχομένου σε δικόγραφο σημειώματος στο πλαίσιο 

δίκης ασφαλιστικών μέτρων, του οποίου έλαβε γνώση μόνον ο Δικαστής, που δίκασε κατά την 

εν λόγω διαδικασία, χωρίς η εν λόγω διαταρακτική των δικαιωμάτων του ενάγοντος πράξη να 

έχει, κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή, διάρκεια ή να εξακολουθεί να αναδίδει δυσμενείς 

συνέπειες για τον ενάγοντα, πολλώ δε μάλλον που έλαβε χώρα υπό συνθήκες δικονομικής 

άμυνας του ήδη αποβιώσαντος εναγομένου, στο πλαίσιο ανοιχθείσας δίκης, περιορισθείσα, 

μάλιστα, (η ανωτέρω προσβλητική ενέργεια) στο πλαίσιο αυτό. Δεν υφίσταται, συνεπώς, με 

βάση τα εκτιθέμενα στην αγωγή, παρούσα προσβολή, όπως αυτή οριοθετήθηκε στην 

προεκτεθείσα μείζονα πρόταση, ώστε να ερείδεται στο νόμο και αξίωση άρσης αυτής. 

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα και με τα προεκτεθέντα στη μείζονα πρόταση της παρούσας, για τα 

φιλοτεχνηθέντα πριν την έναρξη του ν. 2121/1993 έργα, ήτοι πριν τις 04-03-1993, οι 

προϋποθέσεις κτήσης του δικαιώματος του ενάγοντος ερείδονται στα προμνησθέντα άρθρα 

του προϊσχύσαντος ν. 2587/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα του ΑΚ περί κοινωνίας, όπως οι 

περιεχόμενες σε αυτά διατάξεις ερμηνεύονταν μέχρι το χρόνο αντικατάστασής τους από τον 

ν. 2121/1993, ενώ τα δικαιώματα του ανωτέρω ενάγοντος για τα μετά τις 04-03-1993 

φιλοτεχνηθέντα έργα αρύονται τη νομική θεμελίωσή τους από το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 

2121/1993. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ωστόσο, ισχύει το σύστημα έννομης προστασίας 

του ν. 2121/1993, εφαρμοζομένης της διάταξης του άρθρου 65 του ως άνω νόμου. Ως εκ 

περισσού, εξάλλου, προσκομίζεται και η από 04-06-2007 δήλωση αποτυχίας της απόπειρας 

συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, ενόψει της τροποποίησης του άρθρου 214 Α ΚΠολΔ 

από τη διάταξη του άρθρου 19 του ν. 3994/2011 αφενός και της διάταξης του άρθρου 72 

παρ. 3 του ν. 3994/2011 αφετέρου, σύμφωνα με την οποία το άρθρο 214 Α ΚΠολΔ υπό τη 

νέα του μορφή εφαρμόζεται και σε όσες αγωγές είχαν ασκηθεί πριν από τη θέση του σε ισχύ 



και δεν είχαν συζητηθεί κατά την ημέρα δημοσίευσης του νόμου αυτού (25/07/2011). Πρέπει, 

συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω η αγωγή και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.                          

 Από τις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 914, 926, 932, 480-482 ΑΚ και 65 του ν. 

2121/1993 συνάγονται τα εξής : Όποιος προσβάλλεται παρανόμως από πρόθεση στην 

προσωπικότητά του ή προσβάλλεται το ηθικό δικαίωμά του ως δημιουργού επί του 

πνευματικού του έργου έχει το δικαίωμα να ζητήσει μεταξύ άλλων χρηματική ικανοποίηση για 

την ηθική του βλάβη (ΑΠ 1339/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1897/2006 ΧρΙΔ 2007. 410, ΑΠ 

780/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1226/2004 ΕλλΔνη 2007. 851, Απ. Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές 

Αστικού Δικαίου 3η έκδ. σελ. 157, του ιδίου Γενικό Ενοχικό Δίκαιο σελ. 597,  Καρακατσάνης 

σε Γεωργιάδη/Σταθόπουλου ΑΚ υπό το άρθρο 59 αριθμ. 4 επ., Βαθρακοκοίλης ΕΡΝΟΜΑΚ 

Τόμος Α υπό το άρθρο 59 αριθμ. 3-6 και 19). Αν η προσβολή της προσωπικότητας ή του 

ηθικού δικαιώματος επήλθε με πράξεις περισσοτέρων, οι οποίες ενόψει των περιστάσεων 

εμφανίζουν ενότητα, τότε για την ενιαία βλάβη, την οποία υπέστη ο προσβληθείς, οφείλεται 

χρηματική ικανοποίηση, η οποία συνίσταται στην καταβολή ενός ενιαίου χρηματικού ποσού, 

δεδομένου ότι, παρά τον διαιρετό χαρακτήρα της σχετικής παροχής, θεσπίζεται εν προκειμένω 

οφειλή εις ολόκληρον, λόγω της αδικοπρακτικής φύσης της σχετικής ενοχής (άρθρο 926 ΑΚ). 

Η θέσπιση της διάταξης αυτής, ωστόσο, σκοπό έχει να διευκολύνει τον δανειστή 

αποδεσμεύοντάς τον από την δυσχερή απόδειξη του βαθμού πταίσματος και της ακριβούς 

αιτιώδους συμβολής της πράξης ενός εκάστου των αδικοπραγησάντων, παραπέμποντας την 

τελική εκκαθάριση των σχετικών ζητημάτων στην εσωτερική αυτών σχέση (αναγωγική 

ευθύνη). Περαιτέρω, στοχεύει στο να μη καθιστά χείρονα τη θέση του αδικηθέντος εν 

συγκρίσει με τη θέση, στην οποία θα ευρίσκετο, αν ο ζημιώσας ήταν μόνον ένας, 

μεταθέτοντας τον τυχόν κίνδυνο αφερεγγυότητας ενός εκ των συνοφειλετών στην εσωτερική 

αυτών σχέση (βλ Κορνηλάκη, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Ι σελ. 581-582). Η παρεχόμενη, όμως, 

αυτή δυνατότητα δεν καθίσταται και υποχρεωτική για τον ενάγοντα δανειστή, πολλώ δε 

μάλλον που δια της ως άνω διατάξεως δεν αλλοιώνεται η φύση της χρηματικής παροχής ως 

διαιρετής και, συνεπώς, ο αιτούμενος την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω 

προσβολής της προσωπικότητάς του ή προσβολής του ηθικού δικαιώματός του ως 

δημιουργού πνευματικού έργου, μπορεί κατ’ απόλυτη αυτού ευχέρεια να εναγάγει τους 

αντιδίκους του ζητώντας από αυτούς την καταβολή της σχετικής χρηματικής παροχής 

διαιρετώς ή εις ολόκληρον (ΑΠ 518/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, βλ. και Σταθόπουλο, Γενικό Ενοχικό 

Δίκαιο, 2004, σελ. 842-843, Απ. Γεωργιάδη σε Γεωργιάδη/Σταθόπουλου ΑΚ, υπό το άρθρο 

926, στον αριθμ. 18). Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 223 και 295 

παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο ενάγων μπορεί να περιορίσει το αίτημα της αγωγής και ότι ο 

περιορισμός αυτός συνιστά μερική παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής κατά το αίτημα 

που περιορίστηκε, το οποίο θεωρείται από την αρχή ότι δεν ασκήθηκε. Με την παραίτηση, 

όμως, δεν πρέπει να προκαλείται αοριστία ως προς το υπόλοιπο τμήμα της αγωγής, που 

εμποδίζει τη συγκεκριμενοποίηση της διαφοράς, η οποία έχει αχθεί σε δικαστική κρίση. Όταν 
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το αγωγικό αίτημα συντίθεται από περισσότερα κονδύλια, ο περιορισμός του επιχειρείται 

παραδεκτά, μόνον εφόσον διευκρινίζεται σε ποιά κονδύλια αφορά ή όταν περιορίζεται 

αναλόγως κατά ποσοστό του όλου αιτήματος και επέρχεται έτσι αντίστοιχη μείωση όλων των 

κονδυλίων (ΟλΑΠ 30/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 58/2012 ΕφΑΔ 2012. 617, ΑΠ 1314/2009 ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ). Πλειονότητα κονδυλίων υφίσταται και στην περίπτωση υποκειμενικής σώρευσης 

αγωγών, οπότε και προκαλείται αοριστία, όταν δεν διευκρινίζεται ποίου εκ των ομοδίκων το 

αίτημα αφορά ο επιχειρούμενος περιορισμός.   

 Με την υπό στ. Γ΄ αγωγή του ο ενάγων ισχυρίζεται ότι από κοινού με τον 

αποβιώσαντα την 01-12-2005 αδελφό του ………. , καθώς και τον έτερο εκ των αδελφών 

του ………., κατά τη διάρκεια των ετών 1981 – 2002 φιλοτέχνησε εξήντα επτά (67) κέρινα 

ομοιώματα, τα οποία αποτελούν μέρος δεκατεσσάρων (14) ολοκληρωμένων εικαστικών 

συνθέσεων, με τις οποίες αποδίδονται εικαστικά, υπό μορφή αναπαράστασης, ισάριθμα 

θέματα ιστορικού και λαογραφικού χαρακτήρα από την αρχαία και νεότερη ελληνική ιστορία 

και οι οποίες από το 1996 εκτίθεντο στο κείμενο επί της οδού Καραμανλή αρ. 15 και 

χρησιμοποιούμενο ως μουσείο ακίνητο, που ανήκε κατ’ ίσα εξ αδιαιρέτου ποσοστά στους τρεις 

αδελφούς από κοινού, ότι οι ως άνω γλυπτικές συνθέσεις αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά 

έργα συνεργασίας, επί των οποίων οι τρεις αδελφοί απέκτησαν πρωτογενώς δικαίωμα 

πνευματικής ιδιοκτησίας κατ’ ίσα εξ αδιαιρέτου ποσοστά, υφισταμένης εντεύθεν σχέσης 

κοινωνίας μεταξύ τους, ότι η εκπεφρασμένη βούληση των τριών συνδημιουργών, προ της 

δημοσίας έκθεσης του καλλιτεχνικού τους έργου στο προμνησθέν μουσείο, ήταν η 

παρουσίασή του στο κοινό άνευ αμέσου οικονομικού ανταλλάγματος (εισιτηρίου), όπως και 

πράγματι συνέβαινε μέχρι το χρόνο θανάτου του εκ των τριών αδελφών, ………., ότι ο 

………. κατέλειπε ως μοναδική του κληρονόμο επί του προμνησθέντος καλλιτεχνικού του 

έργου την υπάλληλο του μουσείου ………., ήτοι τη δεύτερη των εναγομένων, την οποία 

επιβάρυνε με καταπίστευμα υπέρ των ανεψιών του, ………. και ………., στους οποίους και 

θα περιερχόταν στο μέλλον το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του επί του έργου υπό την ιδιότητά 

τους ως μετακληρονόμων και υπό τους εκτιθέμενους στη διαθήκη όρους, ότι μετά το χρόνο 

θανάτου του ………. ο υιός του ………., ………., ο οποίος δεν ήταν πρωτογενώς ή 

παραγώγως κοινωνός δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των περιγραφομένων στην 

αγωγή εικαστικών έργων, από κοινού με την ………. παρέστησαν ψευδώς στις φορολογικές 

Αρχές την ύπαρξη (μη υφισταμένης) κοινωνίας μεταξύ αυτών και του υιού του ενάγοντος, 

………., ο οποίος επίσης δεν είχε καταστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο νόμιμα κοινωνός επί των 

ιδίων ως άνω έργων, προκειμένου να προβούν, με (μη νόμιμη) απόφασή τους, σε οικονομική 

εκμετάλλευση του κοινού έργου μέσω της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης του Μουσείου, στο 

οποίο εκτίθετο το εν λόγω καλλιτεχνικό έργο, και κατόπιν καθιέρωσης εισιτηρίου – αντιτίμου 

για την δυνατότητα επισκέψεώς του, παρά την αντίθετη εκπεφρασμένη αρχική βούληση 

απάντων των κοινωνών, την οποία τόσο ο εκ των συνδημιουργών ………., μέχρι το χρόνο 



θανάτου του, όσο και ο ίδιος ο ενάγων μέχρι τη συζήτηση της αγωγής ουδόλως μετέβαλαν, 

πράξη, η οποία θίγει το περιουσιακό δικαίωμα του ενάγοντος να μην προβεί σε οικονομική 

εκμετάλλευση του έργου, που συνδημιούργησε, κατά τον προεκτεθέντα τρόπο, ότι εν 

συνεχεία η ………. προέβη σε έναρξη ατομικής, επιχειρηματικής δραστηριότητας στο 

Μουσείο, παρουσιάζοντας ψευδώς εαυτήν στη ΔΟΥ Ιωαννίνων ως αποκλειστική δικαιούχο του 

συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του κοινού έργου ενόψει της ιδιότητάς 

της ως μοναδικής κληρονόμου του ………., ο οποίος κατά τους ισχυρισμούς της ήταν ο 

μοναδικός δημιουργός των έργων, γεγονός που ήταν εν γνώσει της ψευδές, ότι δυνάμει της 

ανωτέρω ψευδούς παράστασής της πέτυχε προσωρινά την έναντι εισιτηρίου εισόδου 

λειτουργία του Μουσείου, καθώς και την πώληση φωτογραφιών των έργων και άλλων cartes 

postales, προκαλώντας στον ενάγοντα ζημία, που ήταν ισόποση με το 1/3 των εισπραχθέντων 

χρηματικών ποσών, ότι στις ανωτέρω ενέργειές της, παρέσχε άμεση συνδρομή ο δεύτερος 

των εναγομένων ………., ο οποίος, καίτοι γνώριζε την παρανομία των ενεργειών της 

εναγομένης ………., ως εκπρόσωπος των κοινωνών – συγκυρίων του ακινήτου, στο οποίο 

στεγάζεται το Μουσείο, δυνάμει απόφασης της πλειοψηφίας αυτών, ήτοι του ιδίου και της 

………., εκμίσθωσε τον χώρο του Μουσείου στην ………. προς άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στο όνομά της, καθώς και ότι αμφότεροι με τις ενέργειές τους διέπραξαν σε 

βάρος του απάτη, επιπλέον δε εκμεταλλεύτηκαν οικονομικά τα πνευματικά δικαιώματά του επί 

του κοινού έργου χωρίς τη συναίνεσή του, προσβάλλοντας με υπαιτιότητά τους και δη δολίως 

τις μνημονευόμενες στην αγωγή ηθικές και περιουσιακές του εξουσίες επί του κοινού έργου. 

Ζητούσε δε ο ενάγων, βάσει των ως άνω, με το αγωγικό του δικόγραφο, να υποχρεωθεί 

έκαστος των εναγομένων να του καταβάλει το ποσό των 249.950,00 ευρώ ως χρηματική 

ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, πλέον ποσού 50,00 ευρώ ως προς έκαστο των εναγομένων, 

ως προς το οποίο επιφυλάχθηκε, προκειμένου να ασκήσει τη σχετική πολιτική του αξίωση 

ενώπιον ποινικού δικαστηρίου, στο πλαίσιο συναφούς ποινικής δίκης. Ωστόσο, με δήλωση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων του, η οποία καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα 

πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, ο ενάγων επιχείρησε να 

περιορίσει το αίτημα της αγωγής του, τρέποντάς το μερικώς από καταψηφιστικό σε 

αναγνωριστικό σύμφωνα με τα άρθρα 223, 295 και 297 ΚΠολΔ. Συγκεκριμένα, οι ως άνω 

προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση, η οποία καταχωρήθηκε στα πρακτικά : «Η αγωγή (με 

αριθμό πινακίου) 42 έχει καταψηφιστικό αίτημα. Το αίτημά της περιορίζουμε στο ποσό των 

60.000,00 ευρώ λόγω αδυναμίας καταβολής». Με το ως άνω περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή 

αρμοδίως μεν φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, για να συζητηθεί 

κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία (άρθρο 14 παρ. 2 ΚΠολΔ ως ίσχυε προ της 

αντικατάστασής του από το άρθρο 2 του ν. 3994/2011 και την εν συνεχεία αντικατάστασή 

του από το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 4055/2012 σε συνδυασμό με τα άρθρα 72 παρ. 2 του ν. 

3994/2011, 110 και 113 του ν. 4055/2012 και 221 παρ .1 περ. β΄ ΚΠολΔ, άρθρο 18 περ. 1 

ΚΠολΔ, ως ίσχυε προ της αντικατάστασής του από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3994/2011 σε 
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συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ. 2 του ιδίου ως άνω νόμου και άρθρα 22 και 35 ΚΠολΔ, ως 

ίσχυε προ της αντικαταστάσεώς του από το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3994/2011). Πλην, όμως, 

η αγωγή τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω επιγενόμενης αοριστίας αυτής, καθόσον 

μετά τον επιχειρηθέντα περιορισμό του αιτήματος από καταψηφιστικό σε εν μέρει 

καταψηφιστικό και εν μέρει αναγνωριστικό, εμποδίζεται η συγκεκριμενοποίηση της διαφοράς, 

η οποία έχει αχθεί σε δικαστική κρίση, αφού το μεν αγωγικό αίτημα συντίθεται από 

περισσότερα κονδύλια, ήτοι ένα κονδύλι για έκαστο των εναγόντων, με τον περιορισμό, όμως, 

δεν διευκρινίζεται σε ποιο από τα δύο κονδύλια αφορά αυτός (ο περιορισμός) ή αν υφίσταται 

ανάλογη ποσοστιαία μείωση του όλου αιτήματος (ΟλΑΠ 30/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). 

Συγκεκριμένα, δεν διευκρινίζεται αν παραμένει καταψηφιστικό ως προς το ποσό των 

60.000,00 ευρώ το αίτημα του ενός εκ των εναγόντων μόνο (και ποίου στην περίπτωση 

αυτή), ενώ το αίτημα του ετέρου τρέπεται εν συνόλω σε αναγνωριστικό, ούτε αν τρέπεται σε 

καταψηφιστικό το αίτημα ως προς το ποσό των 60.000,00 ευρώ δι’ έκαστο των εναγόντων, 

εκδοχή που πάντως αποκρούεται και από το γεγονός ότι το ύψος του καταβεβλημένου 

δικαστικού ενσήμου δεν είναι της τάξεως των 120.000,00 ευρώ, αλλά έλασσον και του 

ημίσεος αυτού. Ουδόλως, άλλωστε, επιρρωνύεται από οιαδήποτε άλλη δήλωση ή ένδειξη ότι 

το αίτημα τρέπεται σε καταψηφιστικό ως προς το ποσό των 30.000,00 ευρώ δι’ έκαστο των 

εναγόντων και τρέπεται σε αναγνωριστικό για το υπόλοιπο. Πρέπει, εξάλλου, να σημειωθεί ότι 

ο ενάγων, με όλες τις σχετικές αναφορές του στο αγωγικό του δικόγραφο, αιτείται την 

καταβολή των προμνησθέντων χρηματικών ποσών παρ’ ενός εκάστου των εναγομένων. Ενώ, 

δηλαδή, η αδικοπρακτική φύση των καταγομένων προς κρίση αξιώσεων του ενάγοντος θα 

επιστήριζε την εις ολόκληρον ευθύνη των εναγομένων, γεγονός που με τη σειρά του θα 

επέτρεπε την ερμηνεία ότι εκ του συνολικώς αιτουμένου ποσού των 249.950,00 ευρώ, ποσό 

60.000,00 ευρώ παραμένει καταψηφιστικό και το υπόλοιπο τρέπεται σε αναγνωριστικό, ο 

ενάγων επέλεξε, ως είχε δικαίωμα κατά τα προεκτεθέντα στη μείζονα πρόταση, να μην αιτηθεί 

την εις ολόκληρον καταβολή, αλλά να ζητήσει ίδιον, αυτοτελές και ξεχωριστό χρηματικό ποσό 

από τον κάθε εναγόμενο (βλ. σχετικώς στις σελίδες 19 και 20 της αγωγής τρείς αναφορές του 

ενάγοντος ως προς το ότι «καθένας από τους εναγομένους» πρέπει να του καταβάλει το ποσό 

των 249.950,00 ευρώ, λόγω επιφύλαξής του ως προς το ποσό των 50,00 ευρώ «για καθένα 

εκ των εναγομένων»). Ως εκ τούτου η υπό στ. Γ΄ αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως 

απαράδεκτη λόγω αοριστίας.    

    Από την διάταξη του άρθρου 70 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η αναγνωριστική αγωγή μπορεί 

να ασκηθεί σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο ενάγων έχει έννομο συμφέρον να 

αναγνωρισθεί η ύπαρξη ή μη ύπαρξη κάποιας έννομης σχέσης, η οποία τελεί σε αβεβαιότητα. 

Ως έννομη σχέση νοείται η βιοτική σχέση προσώπου προς άλλο πρόσωπο ή πράγμα, η οποία 

ρυθμίζεται από την έννομη τάξη. Ειδικότερα, η έννομη σχέση, όπως κάθε σχέση, είναι εκείνο 

το οποίο συνδέει δύο (2) τουλάχιστον υποκείμενα ή ένα υποκείμενο και ένα αντικείμενο. Αν 

δεν υπάρχει ο σύνδεσμος αυτός, οι δε έννομες συνέπειες αφορούν αποκλειστικά ένα πρόσωπο 



χωρίς συνάρτηση του με άλλο πρόσωπο ή αντικείμενο, τότε δεν πρόκειται περί εννόμου 

σχέσεως, αλλά περί καταστάσεως. Στην έννομη σχέση, αυτό το οποίο κατά το δίκαιο συνδέει 

τα πρόσωπα ή το πρόσωπο με το αντικείμενο, είναι οι έννομες συνέπειες, δηλαδή τα κατ’ ιδίαν 

δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η διάγνωση οιασδήποτε έννομης σχέσης απαιτεί την υπαγωγή 

πραγματικών γεγονότων στους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου. Από την υπαγωγή αυτή 

απορρέουν έννομες συνέπειες, οι οποίες συνίστανται στην κατάφαση ή στην άρνηση της 

ισχύος κάποιου δικαιώματος ή υποχρέωσης ή ενός συμπλέγματος δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων. Όπως σε κάθε μορφή έννομης προστασίας, έτσι και στην αναγνωριστική 

αγωγή, μόνον το πόρισμα του νομικού συλλογισμού, το οποίο καταλήγει στη διάγνωση 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, δύναται να αποτελέσει αυτοτελές αντικείμενο δικαιοδοτικής 

κρίσης. Αντιθέτως, δεν συνιστούν έννομη σχέση κατά την έννοια του άρθρου 70 ΚΠολΔ και 

ως εκ τούτου δεν δύναται να είναι αντικείμενο αναγνωριστικής αγωγής, η ρυθμιζόμενη βιοτική 

σχέση και ειδικότερα αφενός η διαπίστωση και αφετέρου η αξιολογική εκτίμηση (δηλαδή ο 

νομικός χαρακτηρισμός) των πραγματικών γεγονότων τα οποία συνιστούν τη ρυθμιζόμενη 

από το δίκαιο βιοτική σχέση (ΕφΑθ 2855/2008 ΕφΑΔ 2009. 198, ΕφΘεσ 1625/2003 Αρμ. 

2003. 1582, ΠΠρΑθ 5821/2010 ΧρΙΔ 2011. 377). Τα προπαρατιθέμενα ισχύουν και στην 

περίπτωση της αναγνωριστικής αγωγής του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 2121/1993,  διάταξη 

ειδικότερη σε σχέση με την γενική του άρθρου 70 ΚΠολΔ. Αντικείμενο της δύναται να 

αποτελέσει η έννομη συνέπεια της δημιουργίας, ήτοι η ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιώματος 

πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. Κιουπτσίδου, Προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 

Άρση και παράλειψη στο μέλλον, Αρμ. 2009. 181, 187), όχι, όμως, και η διαπίστωση ότι 

δημιουργός του επίδικου έργου είναι ο ενάγων ή ότι συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις του 

εναγομένου συνιστούν προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας, επειδή ακριβώς πρόκειται για 

αιτήματα βεβαίωσης και νομικής αξιολόγησης πραγματικών γεγονότων (πρβλ. ως προς την 

προσβολή του δικαιώματος στην προσωπικότητα ΕφΘεσ 1625/2003 Αρμ. 2003. 1582  

ΠΠρΑμφ 25/2008 ΕφΑΔ 2009. 294). Στην περίπτωση άσκησης αρνητικής αναγνωριστικής 

αγωγής, εξάλλου, το βάρος απόδειξης ύπαρξης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας 

αντιστρέφεται και πίπτει στον εναγόμενο (ΑΠ 121/1993 ΕλλΔνη 1995. 1134, 1137, 

Κιουπτσίδου, ο.π., σελ. 187). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 138 ΑΚ 

«Δήλωση βούλησης που δεν έγινε στα σοβαρά παρά μόνο φαινομενικά (εικονική)  είναι  

άκυρη. Άλλη δικαιοπραξία, που καλύπτεται κάτω από την εικονική είναι έγκυρη αν τα μέρη 

την ήθελαν και συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για τη σύστασή της». Από την ως άνω 

διάταξη προκύπτει ότι προαπαιτούμενο της κατάφασης ακυρότητας δήλωσης βούλησης λόγω 

εικονικότητας είναι η πληττόμενη ως εικονική δήλωση να είναι όντως δήλωση βούλησης ή να 

αποτελεί δικαιοπραξία, που και αυτή με τη σειρά της προϋποθέτει την ύπαρξη δηλώσεως 

βούλησης ή πλειόνων τέτοιων δηλώσεων, αναλόγως του αν πρόκειται για μονομερή 

απευθυντέα δικαιοπραξία ή σύμβαση (βλ. ΑΠ 1169/2003 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ ως προς το ότι η 

εικονικότητα αφορά τα essentialia negotii μίας δικαιοπραξίας, Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Η 
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ακυρότητα λόγω εικονικότητας, β΄ έκδ., 2004, σελ.  52 επ,  Βαρελά σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, Τ. Ι, 

υπό το άρθρο 138, στους αρ. περ. 2, 3 και 5, και ενδεικτικά ως προς τέτοιες περιπτώσεις ΑΠ 

633/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 960/2006 ΔΕΕ 2007. 358). Ως δήλωση βούλησης νοείται η 

εξωτερίκευση ορισμένης βούλησης, εις τρόπον, ώστε να καταστεί γνωστή και να επέλθουν 

εντεύθεν οι επιδιωκόμενες έννομες συνέπειες. Αναγκαίο συστατικό στοιχείο και εν τέλει 

εννοιολογικό γνώρισμα της δήλωσης βούλησης, όμως, είναι η κατεύθυνσή της προς την 

παραγωγή μιας έννομης συνέπειας, η οποία συνδέεται από το νόμο με την εν λόγω δήλωση 

(βλ. Απ. Γεωργιάδη, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, γ΄ έκδ., σελ. 329). Χωρίς να είναι 

αναγκαίο ο δηλών να επιθυμεί την επέλευση όλων των εννόμων αποτελεσμάτων της 

δικαιοπραξίας, που προβλέπει ο νόμος, πρέπει πάντως η βούληση να αναφέρεται στην 

επίτευξη ενός οικονομικού αποτελέσματος, το οποίο προστατεύεται ή αναγνωρίζεται από το 

δίκαιο. Δε συνιστά δήλωση βούλησης κάθε δήλωση, όπως προκύπτει και από το γεγονός ότι 

υφίστανται δηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο σχέσεων φιλοφρονήσεως ή 

φιλικών ή εθιμοτυπικών σχέσεων ή στο πλαίσιο συμφωνιών κυρίων ή υλικών πράξεων, χωρίς 

οι εν λόγω δηλώσεις να παράγουν έννομα αποτελέσματα και δη συμβατικής δέσμευσης για 

τους δηλούντες (βλ. Απ. Γεωργιάδη, ο.π., σελ. 330-332). Ενδεικτικά, συνεπώς, εικονική 

δύναται να είναι μία σύμβαση μίσθωσης, δανείου ή πώλησης ή η αιτία έκδοσης ή 

οπισθογράφησης μίας επιταγής (βλ. Βαρελά σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, Τ. Ι, υπό το άρθρο 138, 

στον αρ. περ. 4). Μόνη, όμως, η καταγραφή μίας δήλωσης σε ένα έγγραφο, η οποία δεν 

κατευθύνεται στην παραγωγή εννόμων συνεπειών, αλλά στην εξασφάλιση ενός πρόσθετου 

αποδεικτικού μέσου ενόψει τυχόν μελλοντικής δίκης, χωρίς στην εν λόγω δήλωση να 

διαπιστώνεται πρόθεση νομικής δέσμευσης λόγω συμβιβασμού των δηλούντων, μέσω 

αμοιβαίων υποχωρήσεών τους από εκατέρωθεν προβαλλόμενες αξιώσεις, και χωρίς να 

πρόκειται για αναγνώριση οφειλής, αλλά μόνο για έγγραφο μαρτυρίας, που περιέχει 

πραγματικά περιστατικά στερούμενα δικαιοπρακτικού χαρακτήρα, από τα οποία δύναται να 

εξαχθεί απλώς εξώδικη ομολογία του δηλούντος ή δικαστικό τεκμήριο, δεν αποτελεί δήλωση 

βούλησης ή δικαιοπραξία (ΑΠ 773/2008 ΕΠολΔ 2008. 714, ΑΠ 1590/2005 ΧρΙΔ 2006. 245) και 

για το λόγο αυτό η περιεχόμενη σε τέτοιο έγγραφο δήλωση δεν είναι δυνατό να αναγνωρισθεί 

ως άκυρη λόγω εικονικότητας, αλλά εκτιμάται ως αποδεικτικό μέσο και συναξιολογείται υπό 

το πρίσμα της ελεύθερης εκτίμησης των αποδεικτικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 340 

ΚΠολΔ.  

 Με την υπό στ. Δ΄ αγωγή της η ενάγουσα, ………., εκθέτει ότι ο ………., κατά το 

χρονικό διάστημα από το έτος 1985 έως το έτος 2002 φιλοτέχνησε δεκατέσσερις (14) 

ολοκληρωμένες εικαστικές συνθέσεις, με εξήντα επτά (67) συνολικά κέρινα ομοιώματα, με τις 

οποίες (συνθέσεις) αποδίδονται εικαστικά, υπό μορφή αναπαράστασης, ισάριθμα θέματα 

ιστορικού και λαογραφικού χαρακτήρα από την αρχαία και νεότερη ελληνική ιστορία, ότι κατά 

τον τρόπο αυτό, απέκτησε πρωτογενώς δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των 

προμνησθέντων έργων, ότι την 01-08-2002, ο ………., από κοινού με τα αδέλφια του 



………. και ………. υπέγραψαν δύο «συμφωνητικά», στα οποία αναφέρεται ότι τα 

προμνησθέντα έργα είναι καλλιτεχνικά δημιουργήματα και των τριών αδελφών, στους οποίους 

και ανήκουν κατ’ ίσα μέρη, ότι κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία ο ………. υπέγραψε και την 

από 01-08-2002 όμοιου περιεχομένου ατομική δήλωσή του, ότι άπαντες οι τρείς αδελφοί 

υπέγραψαν και στις 11-08-2002 όμοιου περιεχομένου «συμφωνητικό», ότι τα εν λόγω 

συμφωνητικά και δηλώσεις, τα οποία η ενάγουσα στο αιτητικό της αγωγής της (και στις 

σελίδες 19-20 της αγωγής) χαρακτηρίζει ως «συμβάσεις συνεργασίας», ήταν άκυρα λόγω 

εικονικότητας, ότι κατά τις ίδιες ως άνω ημερομηνίες συνήφθησαν στην πραγματικότητα 

αυτοτελείς συμβάσεις μεταβίβασης εν ζωή εξ αδιαιρέτου ποσοστών του ηθικού  δικαιώματος 

του ………. επί των έργων του, ως δημιουργού, προς τους αδελφούς του, ………. και 

………., και δη κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου σε έκαστο εξ αυτών αιτία δωρεάς, ότι οι ως 

άνω καλυπτόμενες από τα προμνησθέντα «εικονικά συμφωνητικά» δικαιοπραξίες ήταν άκυρες 

λόγω του αμεταβίβαστου εν ζωή του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού κατά το νόμο, ότι ο 

………., ο οποίος απεβίωσε την 01-12-2005,  με ιδιόγραφη διαθήκη του κληροδότησε σε 

αυτήν το ηθικό και περιουσιακό δικαίωμά του επί του περιγραφόμενου στην αγωγή 

πνευματικού του έργου, βαρύνοντάς την με καταπίστευμα υπέρ των ανεψιών του, ήτοι υπέρ 

του ………. και του ………., τους οποίους κατέστησε καταπιστευματοδόχους υπό τους 

αναφερόμενους στη διαθήκη του όρους, ότι η ίδια απεδέχθη της επαχθείσα σε αυτήν 

κληρονομία, καθώς και ότι ο εναγόμενος αμφισβητεί το δικαίωμα της εναγομένης κατά τα 2/3 

και προσβάλλει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του εκλιπόντος επί των έργων του, το 

οποίο της κληροδοτήθηκε, με την άσκηση των υπό στ. Α΄, Β΄ και Γ΄ συνεκδικαζομένων 

αγωγών του, αλλά και με διαρκείς του δηλώσεις και διατύπωση ενώπιον τρίτων του 

ισχυρισμού ότι είναι συνδημιουργός του έργου. Ζητεί δε βάσει των ως άνω, κατ’ εκτίμηση του 

δικογράφου, α) να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος προσέβαλε παράνομα την προσωπικότητα 

του ήδη αποβιώσαντος ………., β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να άρει την προσβολή της 

προσωπικότητας του ………. και του ηθικού δικαιώματος αυτού (και ήδη της ενάγουσας) επί 

των έργων του και να παραλείπει αυτήν στο μέλλον, επιβαλλομένης σε αυτόν (τον 

εναγόμενο) της απαγόρευσης να διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι είναι συνδημιουργός κατά το 

1/3 του ενδίκου καλλιτεχνικού έργου, υπό την απειλή χρηματικής ποινής 5.000,00 ευρώ και 

προσωπικής κράτησης 12 μηνών για κάθε παραβίαση των επιβαλλομένων υποχρεώσεων, γ) 

να αναγνωρισθεί ότι ο ………. ήταν ο δημιουργός των περιγραφόμενων στην αγωγή έργων, 

δ) να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος δεν διαθέτει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στα 

έργα, επειδή δεν είναι συνδημιουργός τους, ε) να αναγνωρισθεί η ακυρότητα των 

αναφερομένων ως άνω, από 01-08-2002 και 11-08-2002 συμφωνητικών και μονομερών 

δηλώσεων, λόγω εικονικότητας, στ) να αναγνωρισθεί η ακυρότητα των συμβάσεων 

μεταβίβασης εν ζωή των ηθικών δικαιωμάτων του ………. επί του έργου του προς τους 

αδελφούς του ………. και ………., οι οποίες καλύπτονταν υπό τις συναφθείσες εικονικές 
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«συμβάσεις συνεργασίας», λόγω του αμεταβίβαστου εν ζωή χαρακτήρα του προμνησθέντος 

δικαιώματος, καθώς και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής της 

δαπάνης. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αρμοδίως και εν γένει παραδεκτώς 

φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, για να συζητηθεί κατά την 

προκείμενη τακτική διαδικασία (άρθρα 18 περ. 1 ΚΠολΔ, ως ίσχυε προ της αντικατάστασής 

του από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3994/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ. 2 του ιδίου 

ως άνω νόμου και το άρθρο 221 παρ. 1 περ. β΄ ΚΠολΔ και 22 ΚΠολΔ, βλ. ΕφΘεσ 2152/1997 

Αρμ 1998. 483, ΕφΑθ 1711/1991 Αρμ 1991. 484, Βαθρακοκοίλη, ΕΡΝΟΜΑΚ τόμος Α, 2001, 

υπό το άρθρο 57 στους αριθμούς 41 και 43, Νίκα σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα Ερμηνεία ΚΠολΔ, 

Τ. Ι, υπό το άρθρο 18 στον αριθμό 1 ως προς το ότι η αξίωση άρσης της προσβολής, όπως 

και η προληπτική αγωγή παράλειψης της προσβολής στο μέλλον υπάγονται στο Πολυμελές 

Πρωτοδικείο λόγω του μη αποτιμητού σε χρήμα χαρακτήρα του αντικειμένου της διαφοράς). 

Περαιτέρω, η αγωγή τυγχάνει νόμω βάσιμη ως προς τα υπό στ. β΄, δ΄ και στ΄ αιτήματα 

(σύμφωνα με την ως άνω γενόμενη αρίθμηση) και ερείδεται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 

1 και 2, 2 παρ. 1, 3 παρ. 1 στ. η΄, 4 παρ. 1 στ. β΄ και δ΄, 12 παρ. 2, 63Β, 65 παρ. 1 και 4 του 

ν. 2121/1993, 1 και 3 του ν. 2387/1920, 51, 55 ΕισΝΑΚ, 785, 788 παρ. 1, 174, 180, 1923, 

1937 ΑΚ, 68, 69 παρ. 1 περ. ε΄, 70, 946, 947, 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ. Ωστόσο, ως νόμω 

αβάσιμα πρέπει να απορριφθούν τα ακόλουθα αιτήματα, ήτοι A) το αίτημα αναγνώρισης ότι 

προσεβλήθη η προσωπικότητα του αποβιώσαντος ………., διότι σύμφωνα με τα 

προεκτεθέντα στη μείζονα πρόταση, αντικείμενο της αναγνωριστικής αγωγής δεν αποτελούν 

πραγματικά περιστατικά ή νομικές κρίσεις και χαρακτηρισμοί τους, αλλά έννομες σχέσεις και 

εν προκειμένω η ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή η ύπαρξη 

αποζημιωτικής αξίωσης ή αξίωσης άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον λόγω 

προσβολής του ηθικού ή περιουσιακού δικαιώματος του δημιουργού και όχι το ότι η ενάγουσα 

ή πολύ περισσότερο ο τεθνεώς δικαιοπάροχός της προσεβλήθη στην προσωπικότητά του ή 

ότι συγκεκριμένη εις βάρος του συμπεριφορά φέρει χαρακτήρα προσβλητικής της 

προσωπικότητάς του ενέργειας. Β) Ως νόμω αβάσιμο πρέπει να απορριφθεί και το αίτημα 

αναγνώρισης του ήδη αποβιώσαντος ………. ως δημιουργού του έργου. Κατ’ αρχάς, όπως 

ήδη επισημάνθηκε, δεν είναι κατά νόμο δυνατή η δικαστική αναγνώριση πραγματικών 

περιστατικών, εφόσον αυτά δεν εντάσσονται στο πλαίσιο κάποιας αναγνωριστέας έννομης 

σχέσης. Συνεπώς, κρίσιμο είναι όχι το αν κάποιος είναι δημιουργός ενός έργου, αλλά το αν 

διαθέτει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί ενός έργου, επειδή τυγχάνει δημιουργός του ή 

έχει αποκτήσει παραγώγως άλλο δικαίωμα του ανωτέρω είδους. Επιπλέον, φυσικά πρόσωπα, 

των οποίων έχει επέλθει ο θάνατος, δεν είναι δυνατόν κατ’ αρχάς να είναι υποκείμενα 

εννόμων σχέσεων και δη έχοντα ενεστώς, άμεσο και έννομο συμφέρον αναγνώρισης της 

τυχόν προϋπάρξασας έννομης σχέσης τους. Το επιτελούν εν προκειμένω νομιμοποιητική 

λειτουργία έννομο συμφέρον υφίσταται στο πρόσωπο του κληρονόμου τους, στο οποίο 

μεταβιβάζεται τυχόν το δικαίωμα και ο οποίος, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, δύναται να 



αιτηθεί την αναγνώριση μιας έννομης σχέσης, που τον αφορά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Εν 

προκειμένω, δηλαδή, έννομο συμφέρον θα υφίστατο και νόμω βάσιμο θα ετύγχανε το αίτημα 

για την αναγνώριση της ενάγουσας ως δικαιούχου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί 

των αναφερομένων στην ένδικη αγωγή έργων λόγω απόκτησής τους από την ίδια, αιτία 

κληρονομικής διαδοχής και λόγω αμφισβήτησής του από τον εναγόμενο και όχι η αναγνώριση 

του προϋπάρξαντος δικαιώματος ανύπαρκτου πλέον κατά τους νομικούς κανόνες προσώπου 

ή, πολύ περισσότερο, η αναγνώριση του πραγματικού γεγονότος ότι ο ανωτέρω υπήρξε 

κάποτε δημιουργός του ενδίκου καλλιτεχνικού έργου. Νόμω βάσιμη, αντιθέτως, τυγχάνει η 

σωρευόμενη αρνητική αναγνωριστική αγωγή, με την οποία η ενάγουσα αιτείται την 

αναγνώριση της ανυπαρξίας δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του εναγομένου επί των 

ενδίκων δημιουργημάτων, που έχει ως έννομο αποτέλεσμα τη μετάθεση του βάρους 

απόδειξης της ύπαρξης του εν λόγω δικαιώματος στον εναγόμενο, ο οποίος ούτως ή άλλως 

βαρύνεται δικονομικά με το αυτό βάρος στο πλαίσιο και των υπό στ. Α΄ και Β΄ αγωγών. Γ) Ως 

νόμω αβάσιμο, εξάλλου, πρέπει να απορριφθεί και το αίτημα αναγνώρισης της ακυρότητας 

των από 01-08-2002 και 11-08-2002 «συμφωνητικών» και μονομερών δηλώσεων λόγω 

εικονικότητας, καθόσον, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην αγωγή, τα ανωτέρω έγγραφα 

αποτελούν έγγραφα μαρτυρίας, συνταχθέντα για αποδεικτικούς σκοπούς, χωρίς να περιέχουν 

δηλώσεις βούλησης, ήτοι δηλώσεις, που κατευθύνονται στην παραγωγή συγκεκριμένων 

εννόμων συνεπειών. Στα ανωτέρω αποκαλούμενα «συμφωνητικά», οι υπογράφοντες δεν 

συμβάλλονται, ενώ οι μονομερείς δηλώσεις του ………. δεν έχουν χαρακτήρα μονομερούς, 

απευθυντέας δικαιοπραξίας σύμφωνα με τα επικαλούμενα στην αγωγή. Στα ανωτέρω έγγραφα 

οι δηλούντες επαναλαμβάνουν στερεότυπα τη δήλωση ότι είναι συνδημιουργοί των 

εκτιθεμένων στο επί της οδού Καραμανλή, αρ. 15 καλλιτεχνικών έργων (συνθέσεων με κέρινα 

ομοιώματα) κατ’ ίσα μέρη, μόνη, όμως, η καταγραφή μίας δήλωσης σε ένα έγγραφο, η οποία 

δεν κατευθύνεται στην παραγωγή εννόμων συνεπειών, αλλά στην εξασφάλιση ενός 

πρόσθετου αποδεικτικού μέσου ενόψει τυχόν μελλοντικής δίκης, χωρίς στην εν λόγω δήλωση 

να διαπιστώνεται πρόθεση νομικής δέσμευσης λόγω συμβιβασμού των δηλούντων, μέσω 

αμοιβαίων υποχωρήσεών τους από εκατέρωθεν προβαλλόμενες αξιώσεις, και χωρίς να 

πρόκειται για αναγνώριση οφειλής, αλλά μόνο για έγγραφο μαρτυρίας, που περιέχει 

πραγματικά περιστατικά, τα οποία στερούνται δικαιοπρακτικού χαρακτήρα και από τα οποία 

δύναται απλώς να εξαχθεί εξώδικη ομολογία του δηλούντος ή δικαστικό τεκμήριο, δεν 

αποτελεί δήλωση βούλησης ή δικαιοπραξία και για το λόγο αυτό η περιεχόμενη σε τέτοιο 

έγγραφο δήλωση δεν είναι δυνατό να αναγνωρισθεί ως άκυρη λόγω εικονικότητας, εκτιμάται 

δε μόνο ως αποδεικτικό μέσο και συναξιολογείται υπό το πρίσμα της ελεύθερης εκτίμησης των 

αποδεικτικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 340 ΚΠολΔ, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στην 

προπαρατεθείσα μείζονα πρόταση. Αποκαλεί, βέβαια, αποσπασματικά η ενάγουσα τα εν λόγω 

«συμφωνητικά» (ήτοι όχι και τις μονομερείς δηλώσεις) ως «συμβάσεις συνεργασίας». Από τα 

εκτιθέμενα στην αγωγή, όμως, αβίαστα προκύπτει ότι οι εν λόγω δηλώσεις δεν αποτελούσαν 



…φύλλο της υπ’ αριθμ.       134 / 2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων (Τακτική Διαδικασία) 

τέτοιου είδους συμβάσεις, διότι ούτε το περιεχόμενό τους αναφέρεται στην από κοινού στο 

μέλλον ανάληψη συμβατικής δέσμευσης δημιουργίας ενός κοινού έργου, ούτε περιέχεται 

δικαιοπρακτική βούληση οικονομικής εκμετάλλευσης τέτοιου κοινού έργου. Αντιθέτως, 

μάλιστα, ο φερόμενος χρόνος σύνταξης των εν λόγω δηλώσεων είναι, κατά τα επικαλούμενα, 

μεταγενέστερος της δημιουργίας των έργων, γεγονός που δε συνάδει με το χαρακτηρισμό 

τους ως συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ συνδημιουργών. Ωστόσο, το αίτημα αναγνώρισης 

της ακυρότητας των κατά την αγωγή «καλυπτομένων» υπό τα εικονικά συμφωνητικά 

δικαιοπραξιών, ήτοι των αυτοτελών και ανεξάρτητων συμβάσεων μεταβίβασης ηθικών 

δικαιωμάτων αιτία δωρεάς, που φέρονται ότι συνήφθησαν την ίδια ημέρα, είναι νόμω βάσιμο, 

αξιολογουμένων νομικώς των εν λόγω συμβάσεων μεταβίβασης ηθικών δικαιωμάτων 

αυτοτελώς. Σημειώνεται ότι το υπό στ. β΄ αίτημα της ενάγουσας τυγχάνει νόμω βάσιμο μόνο 

κατά το σκέλος που αφορά στην άρση και παύση της προσβολής στο μέλλον του ηθικού 

δικαιώματος του δημιουργού, διότι κατά τα λοιπά οι διατάξεις περί προσβολής της 

προσωπικότητας δεν εφαρμόζονται κατ’ αρχάς σε περιπτώσεις προσβολής δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε η ενάγουσα επικαλείται ιδιαίτερες περιστάσεις, που να 

δικαιολογούν τέτοια εφαρμογή (πχ έλλειψη πρωτοτυπίας του έργου, ώστε αυτό να μην 

προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ν. 2121/1993), το δε ηθικό δικαίωμα του δημιουργού 

μεταβιβάζεται αιτία κληρονομικής διαδοχής στον δικαιούχο, ο οποίος δεν αποκτά ένα νέο 

δικαίωμα, όπως στην περίπτωση της διάταξης του άρθρου 57 παρ. 1 εδ. β΄ ΑΚ, το οποίο 

ασκεί ελευθέρως, αλλά κληρονομεί το δικαίωμα του δημιουργού ως τμήμα της πνευματικής 

ιδιοκτησίας και δεσμεύεται από το νόμο να το ασκεί σύμφωνα με τη θέληση του δημιουργού 

(άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 2121/1993). Συνεπώς, εν προκειμένω, λαμβανομένου υπόψη ότι η 

ενάγουσα επικαλείται τις προϋποθέσεις προσβολής του μεταβιβασθέντος σε αυτήν, αιτία 

κληρονομικής διαδοχής, ηθικού δικαιώματος του δημιουργού, η αιτούμενη από αυτήν 

προστασία θεμελιώνεται στις διατάξεις του ν. 2121/1993, χωρίς να καθίσταται αναγκαία και η 

συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων περί προσβολής της προσωπικότητας σύμφωνα με 

τα προεκτεθέντα στη μείζονα πρόταση της παρούσας. Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί 

περαιτέρω η αγωγή και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. 

 Από τις καταθέσεις των ενόρκως εξετασθέντων ενώπιον του ακροατηρίου του 

παρόντος Δικαστηρίου μαρτύρων, ………., ………., ………., ………. και ………., εκ 

των οποίων ο τελευταίος έχει μεν καταστεί διάδικος στο πλαίσιο των υπό στ. Α΄ και Β΄ 

αγωγών, εξετάσθηκε, όμως, ως μάρτυρας στο πλαίσιο της υπό στ. Γ΄ συνεκδικαζόμενης 

αγωγής, στην οποία δεν είναι διάδικος και η οποία δεν απόλλυται την αυτοτέλειά της εξαιτίας 

της συνεκδίκασης, διατηρουμένης εντεύθεν της δυνατότητας εξετάσεως του ανωτέρω ως 

μάρτυρος στο πλαίσιο της αγωγής αυτής (ΕφΠειρ 38/1995 ΕλλΔνη 1995. 1313, ΕφΠειρ 

110/1993 ΕΝΔ 22. 88,  ΕφΑθ 395/1990  Δ.  22. 827, Μ. Μαργαρίτης, Ερμηνεία ΚΠολΔ, Τ. Ι, 

υπό το άρθρο 246, στον αρ. παρ. 5, Νίκας, Πολιτική Δικονομία, Τ. ΙΙ, σελ. 317, Γέσιου-

Φαλτσή  Το  δικαίωμα  αποδείξεως  στον  Τιμ. Τομ. Γ. Μιχαηλίδη-Νουάρου, σελ. 221 επ.), την 



προσκομιζόμενη από την ενάγουσα της υπό στ. Δ΄ αγωγής υπ’ αριθμ. 15.538/10-11-2010 

ένορκη βεβαίωση της ………. ενώπιον του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων ………., η οποία 

ελήφθη κατόπιν νομίμου και εμπροθέσμου κλητεύσεως του εναγομένου της αγωγής αυτής 

στις 04-11-2010 (βλ. την υπ’ αριθμ. 1749/04-11-2010 έκθεση επίδοσης της δικαστικής 

επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων ……….), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη α) η υπ’ 

αριθμ. 156/2009 ένορκη βεβαίωση του Θεόφιλου Παπαδημητρίου ενώπιον της Ειρηνοδίκη 

Ιωαννίνων, ………., καθώς η ενάγουσα της υπό στ. Δ΄ αγωγής, που μετ’ επικλήσεως την 

προσκομίζει, δεν αποδεικνύει το νόμιμο και εμπρόθεσμο της κλητεύσεως του αντιδίκου της, 

αφού δεν προσκομίζει την τυχόν υφιστάμενη έκθεση επίδοσης της κλήσης του αντιδίκου της, 

η δε αναφορά της υπ’ αριθμ. 3665/04-05-2009 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή 

στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων ………. στην προμνησθείσα και μετ’ επικλήσεως 

προσκομιζόμενη από την ανωτέρω διάδικο ένορκη βεβαίωση, δεν αρκεί, για να αναπληρώσει 

την σχετική έλλειψη, αφού η κλήτευση του αντιδίκου αποδεικνύεται μόνο από την έκθεση 

επίδοσης, η οποία ελέγχεται από το δικαστήριο, χωρίς να είναι δυνατό το τελευταίο να 

αρκεσθεί στην περί τούτου βεβαίωση του συμβολαιογράφου ή του Ειρηνοδίκη, ενώπιον των 

οποίων έγινε η εξέταση του μάρτυρα, αφού οι τελευταίοι δεν είναι αρμόδιοι για έναν τέτοιο 

έλεγχο (ΑΠ 601/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 912/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) και, συνεπώς, η εν λόγω 

ένορκη βεβαίωση συνιστά ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο, καθόσον, μάλιστα, ο εναγόμενος 

δεν παρέστη κατά την λήψη της (ΟλΑΠ 20/2004 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΟλΑΠ 15/2003 ΕλλΔνη 2003. 

937, ΑΠ 893/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1103/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1408/2003 ΝοΒ 2004. 572, 

ΑΠ 1251/2002 ΕλλΔνη 2003. 133, ΑΠ 229/2002 ΕλλΔνη 2003. 132) και β) οι υπ’ αριθμ. 

34.782/29-08-2007 και 34.814/05-09-2007 ένορκες βεβαιώσεις της ………. και ………. 

αντιστοίχως, ενώπιον του συμβολαιογράφου Ιωαννίνων ………., τις οποίες ουδείς των 

διαδίκων επικαλείται με τις προτάσεις του (ή έστω με την προσθήκη στις προτάσεις του, 

εφόσον ήθελε κριθεί πως η βραδεία προσκόμισή τους λαμβάνει χώρα προς αντίκρουση 

προβληθέντος το πρώτον με τις προτάσεις του αντιδίκου του ισχυρισμού στο πλαίσιο της 

διάταξης του άρθρου 269 ΚΠολΔ) και, συνεπώς, δεν προσκομίζονται νομίμως (βλ. άρθρο 237 

παρ. 1 στ. β΄ ΚΠολΔ – ΑΠ 394/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 994/ 2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 552/2009 

ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1697/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1573/2006 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΠ 953/2005 

ΕλλΔνη 2005. 1402, ΑΠ 1229/2002 ΕλλΔνη 2003. 129, Μ. Μαργαρίτης, Ερμηνεία ΚΠολΔ, Τ. Ι, 

υπό το άρθρο 237, στον αρ. 14, πρβλ. πάντως και ΑΠ 168/2006 Δ. 2006. 917 ως προς το ότι 

δεν απαιτείται η χρησιμοποίηση πανηγυρικών όρων και αρκεί να προκύπτει σαφώς η βούληση 

του διαδίκου για την εκτίμηση του συγκεκριμένου αποδεικτικού μέσου, η οποία σε κάθε 

περίπτωση εν προκειμένω ουδόλως προκύπτει), σημειουμένου προσθέτως ότι το γεγονός, πως 

εν προκειμένω οι ως άνω ένορκες βεβαιώσεις ελήφθησαν στο πλαίσιο δίκης ασφαλιστικών 

μέτρων, μετά την οποία εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 3468/2007 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, όπου η (μη επικαλούμενη και μη αποδεικνυόμενη εν προκειμένω) 

κλήτευση του αντιδίκου δεν αποτελεί αναγκαίο όρο του υποστατού τους, με αποτέλεσμα 
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ένορκες βεβαιώσεις, ως οι ανωτέρω, να λαμβάνονται υπόψη παραδεκτώς σε μεταγενέστερες 

δίκες προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (ΑΠ 833/2007 ΝοΒ 2008. 903, ΑΠ 218/2007 ΤΝΠ 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΠ 1646/2005 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΠ 566/2001 ΕλλΔνη 2002. 1041), δεν αναιρεί 

την ανάγκη νόμιμης επίκλησής τους ή έστω την ανάγκη αναφοράς τους σε άλλο αποδεικτικό 

μέσο, του οποίου γίνεται νόμιμη επίκληση και προσκόμιση (ΑΠ 394/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), 

περιπτώσεις που δε συντρέχουν στην προκείμενη περίπτωση, αφού με την προμνησθείσα 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, η οικεία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 

απορρίφθηκε ως νόμω αβάσιμη, χωρίς το δικαστήριο να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης και 

κατ’ επέκταση και να μνημονεύσει τα προσκομισθέντα ενώπιόν του αποδεικτικά μέσα, ως οι 

προμνησθείσες ένορκες βεβαιώσεις, καθώς και από όλα τα έγγραφα, που νομίμως μετ’ 

επικλήσεως προσκομίζουν οι διάδικοι, μεταξύ των οποίων α) τα έγγραφα από τη 

σχηματισθείσα ποινική δικογραφία, στην οποία εμπλέκονται οι νυν αντίδικοι, και ιδίως το υπ’ 

αριθμ. 64/2010 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων και η υπ’ αριθμ. 

3/2010 Διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων, που παραδεκτώς λαμβάνονται υπόψη 

στην παρούσα δίκη προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (ΑΠ 154/1992 ΕλλΔνη 1992. 814, 

ΕφΑθ 9440/1986 ΕλλΔνη 1986. 869), β) οι νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκομιζόμενες  από 

τους διαδίκους φωτογραφίες, η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητήθηκε (άρθρα 443 αρ. 

3, 338 παρ. 2 και 457 παρ. 4 ΚΠολΔ), γ) η υπ’ αριθμ. 34.088/18-04-2007 δήλωση του ………. 

ενώπιον του συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Παύλου Κίτνη, η οποία κατά την κρίση του 

Δικαστηρίου δεν δόθηκε, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην παρούσα δίκη, αλλά με σκοπό 

να προσκομισθεί από την ………. ενώπιον των φορολογικών Αρχών κατά την υποβολή 

δήλωσης έναρξης επιχειρηματικής της δραστηριότητας και δη σε χρόνο, κατά τον οποίο ο 

(ήδη αποβιώσας) δηλών ευρίσκετο σε προχωρημένο γήρας και με επιβαρυμένη την υγεία του, 

ώστε να είναι δυσχερής η μετάβασή του σε δημόσιες υπηρεσίες (ΑΠ 370/2004 ΝοΒ 2005. 

483, ΑΠ 172/2003 ΕλλΔνη 2003. 1292, Μ. Μαργαρίτης, Ερμηνεία ΚΠολΔ, Τ. Ι, υπό το άρθρο 

336 στον αρ. 15), ενώ δεν είχε καταστεί και διάδικος στην υπό στ. Β΄ αγωγή (όπως και στις 

υπό στ. Γ΄ και Δ΄ αγωγές, που ουδέποτε κατέστη διάδικος), ώστε να πρόκειται για περίπτωση 

ένορκης βεβαίωσης διαδίκου, που συνιστά ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο (ΑΠ 1492/2006 ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ) και δ) η υπ’ αριθμ. 1.284/06-07-2006 ένορκη βεβαίωση της ………. ενώπιον της 

συμβολαιογράφου Ιωαννίνων ………., η οποία προσκομίζεται από την ενάγουσα της υπό στ. 

Δ΄ αγωγής, χωρίς να αποδεικνύεται κλήτευση του αντιδίκου της, δόθηκε, όμως, στο πλαίσιο 

δίκης ασφαλιστικών μέτρων, μετά την οποία εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 2436/2006 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, και όχι με σκοπό να προσκομισθεί στην παρούσα δίκη, 

παραδεκτώς δε λαμβάνεται υπόψη προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων για το λόγο αυτό, 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη α) η από 08-08-2005 βεβαίωση του ………., η οποία δεν 

προσκομίζεται νομίμως, καθόσον η προσκομίζουσα αυτήν διάδικος, ………., δεν την επικαλείται 

(βλ. άρθρο 237 παρ. 1 στ. β΄ ΚΠολΔ) με τις προτάσεις της (βλ. σχετικώς ΑΠ 552/2009 ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1573/2006 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΠ 953/2005 ΕλλΔνη 2005. 1402, ΑΠ 1229/2002 



ΕλλΔνη 2003. 129, Μ. Μαργαρίτης, Ερμηνεία ΚΠολΔ, Τ. Ι, υπό το άρθρο 237, στον αρ. 14), 

παρά μόνο με την προσθήκη στις προτάσεις της, η οποία (προσθήκη) κατατέθηκε μετά την 

εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων (βλ. σχετικώς ΑΠ 138/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 

ΠΠρΘεσ 16.299/2008 Αρμ. 2008. 1215), ενώ στο χρονικό αυτό σημείο αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομισθούν μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που προτάθηκαν οψίμως 

κατά το άρθρο 269 παρ. 2 ΚΠολΔ, περίπτωση που εν προκειμένω, όμως, δεν συντρέχει (ΑΠ 

1573/2006 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΠ 138/2005 ΕλλΔνη 2006. 450, ΑΠ 38/1996 ΕλλΔνη 1996. 

1321, ΑΠ 552/1985 ΝοΒ 1986. 203, ΠΠρΡόδ 40/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Μακρίδου σε 

Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα Ερμηνεία ΚΠολΔ Ι υπό το άρθρο 237 αρ. 7, Νίκας, Πολιτική Δικονομία 

Ι, σελ. 515-516, Μ. Μαργαρίτης, Ερμηνεία ΚΠολΔ. Τ. Ι, υπό το άρθρο 237, στους αρ. 13 και 

14, Νικολόπουλος, Το Δίκαιο της Αποδείξεως σελ. 136, Γέσιου-Φαλτσή σε Γέσιου-

Φαλτσή/Απαλλαγάκη/Αρβανιτάκη, Η νέα διαδικασία του ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο 

βαθμό σελ. 107), αφού με το έγγραφο αυτό σκοπείται το μεν η απόδειξη του αγωγικού 

ισχυρισμού (στη με αρ. εκθ. καταθ. 105/2009, υπό στ. Α΄ αγωγή) ότι ο ……….  ήταν ο 

αποκλειστικός δικαιούχος του αρχικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των ενδίκων 

έργων, το δε η αντίκρουση του αγωγικού ισχυρισμού των λοιπών τριών (υπό στ. Α΄, Β΄ και 

Γ΄) αγωγών ότι ο ………. ήταν συνδημιουργός των ίδιων έργων και β) η άνευ 

ημεροχρονολογίας, μετ’ επικλήσεως προσκομιζόμενη από την ενάγουσα της υπό στ. Δ΄ 

αγωγής, υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του Τ.Σ. Δ.Δ. Μουζακαίων, του Ιερέα και λοιπών 

κατοίκων του ιδίου χωρίου, καθόσον η αποδεικτική ισχύς των δηλώσεων τρίτων προσώπων 

συναρτάται με την τήρηση του διαδικαστικού τύπου της προφορικής εξέτασης αυτών στο 

ακροατήριο, το δε έγγραφο περίβλημά τους δεν τις εντάσσει στην έννοια των εγγράφων των 

άρθρων 432 επ. ΚΠολΔ, ενώ η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση, όπως προκύπτει ήδη από το 

κείμενο αυτής, συνετάχθη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην συγκεκριμένη δίκη και δη ως 

ανώμοτη μαρτυρία των δηλούντων και, συνεπώς, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε ως 

δικαστικό τεκμήριο (ΟλΑΠ 2/1993 ΝοΒ 1993. 1062, ΟλΑΠ 8/1987 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΠ 

743/2011 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΠ 1076/2010 ΝοΒ 2011. 111, ΑΠ 2030/2006 ΝοΒ 2007. 941, ΑΠ 

2016/2006 ΧρΙΔ 2007. 632, Φαλτσή, Δίκαιο αποδείξεως εκδ. 3η σελ. 231, Παϊσίδου Τα μη 

πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα και τα δικαστικά τεκμήρια στον τόμο της 

ΕΕΔ σελ. 178 και 184,  Νίκας, Πολιτική Δικονομία ΙΙ, σελ. 554, Μαργαρίτης, Ερμηνεία ΚΠολΔ, 

Τ. Ι, υπό το άρθρο 336, στον αρ. 15) αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά γεγονότα, που 

έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης : Ο ………., ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1921 

και απεβίωσε την 01-12-2005, σε ηλικία 84 ετών, ήταν αδελφός του ενάγοντος των υπό στ. 

Α΄ και Β΄ αγωγών και εναγομένου στην υπό στ. Δ΄ αγωγή, ………., καθώς και του αρχικώς 

εναχθέντος στις υπό στ. Α΄ και Β΄ αγωγές και ήδη αποβιώσαντος ……….. Υπήρξε πτυχιούχος 

της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας και υπηρέτησε ως δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο 

Μουζακαίων, παραιτήθηκε, όμως, προ του προβλεπομένου χρόνου συνταξιοδοτήσεώς του, 

αφιερώνοντας μεγάλο μέρος του βίου του στην παραγωγή καλλιτεχνικού και δη εικαστικού 
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έργου, αφού ασχολήθηκε  με την κεραμοποιεία, την γλυπτική, την φιλοτέχνηση κέρινων 

ομοιωμάτων, υπό τις συνθήκες που εκτίθενται κατωτέρω, και εν τέλει τη διεύθυνση ενός 

Μουσείου Κέρινων Ομοιωμάτων, που λειτούργησε από το έτος 1996 σε ειδικώς προς τούτο 

ανακαινισμένο παραδοσιακό κτίριο, επί της οδού Καραμανλή, αρ. 15 στα Ιωάννινα. Σύζυγος εν 

ζωή του ………. υπήρξε η ………., με την οποία ο ανωτέρω δεν απέκτησε τέκνα. Ο ………. δεν 

πραγματοποίησε ειδικές σπουδές στο πεδίο των εικαστικών τεχνών, τούτο, όμως, ουδόλως 

τον εμπόδισε στην ενασχόλησή του με το προμνησθέν καλλιτεχνικό έργο, για το οποίο τον 

διέτρεχε αγάπη και μεράκι, που τον ανατροφοδοτούσε με ενέργεια και δημιουργική έμπνευση. 

Ήδη από τη νεότητά του, άλλωστε, επέδειξε κλίση και σε τεχνικό επίπεδο, με την επινόηση 

πρωτότυπων εφευρέσεων, για τις οποίες, μάλιστα, έλαβε και δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

(βλ. τα υπ’ αριθμ. 194979/12-02-1959 και 19480/12-02-1959 διπλώματα ευρεσιτεχνίας για 

την «προβολή δι’ απλών μέσων τεμαχίων κινηματογραφικών φιλμ δι’ ηλιακού φωτός» και τη 

«συσκευή δια την διδασκαλίαν της κινήσεως της γης και της σελήνης περί των εαυτόν των και 

τον ήλιον»). Κατά τα λοιπά, ως διαρκώς ανήσυχο πνεύμα, για χρονικό διάστημα ενός έτους, 

παρακολούθησε το έτος 1962 μαθήματα λογιστικής σε εργαστήριο ελευθέρων σπουδών (βλ. 

την από 09-08-1963 βεβαίωση των επαγγελματικών σχολών «ΚΛΙΜΕΝΣ» ως προς τη φοίτηση 

του ανωτέρω για το χρονικό διάστημα από 01-08-1962 ως 31-07-1963), ενώ το έτος 1963 

παρακολούθησε και πάλι για ένα έτος μαθήματα ραδιοτεχνίας στο ίδιο εργαστήριο (βλ. την 

από 13-08-1964 βεβαίωση των επαγγελματικών σχολών «ΚΛΙΜΕΝΣ» ως προς τη φοίτηση του 

ανωτέρω για το χρονικό διάστημα από 01-08-1963 ως 31-07-1964). Επιπλέον, εντός της 

κατοικίας του, στην οδό Μοσχοπόλεως, αρ. 27, σε ευρύτερο κτίριο (οδός Μοσχοπόλεως 27 

και 27Α), όπου κατοικούσαν και οι προαναφερθέντες δύο αδελφοί του, ο ανωτέρω διατηρούσε 

και εργαστήριο κατασκευής κεραμικών για το χρονικό διάστημα από 01-01-1972 έως 30-09-

1979 (βλ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18/133241/07-01-1986 πιστοποιητικό του Επαγγελματικού και 

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ηπείρου). Ο ………., ο οποίος ήταν κατά τι νεώτερος του ………., 

γεννηθείς το έτος 1926, υπήρξε και αυτός απόφοιτος της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων και 

σπούδασε δάσκαλος στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία. Προσθέτως, πραγματοποίησε 

σπουδές κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αναγορεύθηκε διδάκτωρ της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εκ παραλλήλου, κατά τα έτη των 

σπουδών του, παρακολούθησε μαθήματα ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής στο Εθνικό 

Ωδείο Αθηνών, μετεκπαιδευθείς για ένα χρονικό διάστημα στο Augsburg Γερμανίας. 

Υπηρέτησε σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και τελικώς εξελέγη λέκτορας στο 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο οποίο δίδαξε Εθνομουσικολογία, εξελιχθείς μέχρι τη βαθμίδα 

του Καθηγητή. Ανέπτυξε, μάλιστα, και συγγραφική δραστηριότητα, συγγράφοντας βιβλία στο 

πεδίο ιδίως της μουσικής λαογραφίας (βλ. ενδεικτικά τα πονήματα Ηπειρωτικά στιχοπλάκια, 

Συμβολή στην έρευνα της δημοτικής Ηπειρωτικής μουσικής, Η μουσική ορολογία στο 

νεοελληνικό παροιμιακό λόγο, Λεξικό των ελληνικών λαϊκών μουσικών όρων, Μουσική 

Λαογραφία κ.α.). Το έτος 1993 συνταξιοδοτήθηκε. Όπως και ο αδελφός του, ………., όμως, ο 



………., καίτοι και αυτός δεν είχε πραγματοποιήσει ειδικές σπουδές στο πεδίο των εικαστικών 

τεχνών, διακατεχόταν από αγάπη και μεράκι για τη δημιουργία εικαστικών συνθέσεων, μέσω 

των οποίων θα ήταν δυνατό να αναδειχθούν κατά τον πλέον ζωντανό και εν τέλει βιωματικό 

τρόπο θέματα λαογραφικά και ιστορικά και δη τόσο από την αρχαία, όσο και τη νεότερη 

ελληνική ιστορία, τα οποία του ήταν οικεία λόγω της ενασχόλησής του με τη λαογραφία, αλλά 

και των σπουδών του ως κλασικού φιλολόγου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για τον λόγο αυτό, 

από κοινού με τον ανωτέρω αδελφό του, αλλά και τον έτερο των αδελφών τους, ………., 

όπως κατωτέρω αναλύεται, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 εμπνεύσθηκαν άπαντες 

τη λειτουργία ενός Μουσείου, στο οποίο θα εκτίθεντο εικαστικά έργα, μέρος των οποίων θα 

αποτελούσαν αναπαραστάσεις ιστορικών ή μυθικών μορφών. Για την πρόσδοση της 

μεγαλύτερης δυνατής αληθοφάνειας, μάλιστα, οι ανωτέρω είχαν επιλέξει να φιλοτεχνήσουν 

τμήματα των αναπαριστώμενων μορφών (χέρια ή πόδια ή κεφαλές κλπ.) με τη χρήση κεριού 

(κέρινα ομοιώματα) βάσει τεχνικής και τεχνοτροπίας, που ήταν γνωστή, την κατείχαν δε σε 

κάθε περίπτωση οι ανωτέρω λόγω της ερασιτεχνικής τους ενασχόλησης με την εν λόγω 

δραστηριότητα. Αφιέρωναν για το λόγο αυτό τον ελεύθερο χρόνο τους στη συγκεκριμένη 

δημιουργική απασχόληση, με απώτερο σκοπό την πραγματοποίηση της προμνησθείσας ιδέας, 

η οποία τους τροφοδοτούσε με ζωντάνια και διάθεση  δημιουργική. Ο γεννηθείς το έτος 1917 

………., εξάλλου, ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκ των τριών ως άνω αδελφών, και ήταν και 

αυτός δάσκαλος, συνταξιοδοτηθείς ήδη από το έτος 1982. Χωρίς να αποδεικνύεται η 

πραγματοποίηση ειδικών σπουδών από μέρος του τελευταίου στο πεδίο των εικαστικών 

τεχνών, και ο ………., όχι μόνο μοιραζόταν την κοινή με τους ανωτέρω αδελφούς του αγάπη 

για την φιλοτέχνηση εικαστικών συνθέσεων με τη δημιουργία ομοιωμάτων, στα οποία θα 

γινόταν χρήση κηρός, και την τοποθέτησή τους σε ειδικώς προς τούτο φιλοτεχνούμενα 

τρισδιάστατα σκηνικά, δια των οποίων (συνολικώς) θα αναπαριστάνονταν λαογραφικά και 

ιστορικά θέματα, αλλά διοχέτευε την ενέργειά του, τον ελεύθερο χρόνο του, την έμπνευσή 

του και τις ιδέες του στην πραγματοποίηση της κοινής ιδέας, με απώτερο σκοπό τη δημόσια 

έκθεση των καλλιτεχνικών δημιουργημάτων στο ευρύ κοινό μέσω της λειτουργίας ενός 

Μουσείου. Τόσο ο Αριστοτέλης, όσο και ο ………., βέβαια, είχαν αποκτήσει τέκνα εντός των 

γάμων τους και δη τον ………., τον ………. και την ………. ο δεύτερος εξ αυτών, όπως και τον 

………. και τη ………. ο πρώτος εξ αυτών, με αποτέλεσμα ο διαθέσιμος χρόνος τους να είναι 

αντικειμενικά μικρότερος έναντι αυτού του ………., ο οποίος δεν είχε τέκνα κατά τα 

προμνησθέντα, προσέτι δε, συνταξιοδοτήθηκε και πρόωρα κατ’ επιλογήν του. Όμως, και ο 

………. είχε συνταξιοδοτηθεί ήδη από το έτος 1982, ο δε ………. συνταξιοδοτήθηκε, κατά τα 

προεκτεθέντα, το έτος 1993, ενώ η φύση της εργασιακής του απασχόλησης ως 

πανεπιστημιακού δασκάλου δεν έθετε σε αυτόν ένα αυστηρώς τηρητέο και χρονικά πιεστικό, 

ανελαστικό ωράριο απασχόλησης. Διέθεταν, δηλαδή, και αυτοί τη δυνατότητα αφιερώσεως 

ικανού χρόνου στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου, έστω και αν η ποσοτική διάσταση του 

διαθέσιμου χρόνου ήταν κατά τι μικρότερη εν συγκρίσει προς αυτή του ……….. Τα τρία 
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αδέλφια ήταν ιδιαιτέρως αγαπημένα μεταξύ τους, ενεργούσαν συχνά από κοινού για τις 

υποθέσεις τους, συναποφάσιζαν τις ενέργειές τους και κρατούσαν ενιαία στάση στα ζητήματα, 

που κατά καιρό τους απασχολούσαν. Τούτο διεφάνη ιδιαίτερα κατά την αντιδικία, που στα 

μέσα της δεκαετίας του 1980, και συγκεκριμένα το έτος 1986, προκλήθηκε μεταξύ αυτών 

αφενός και του τέταρτου αδελφού τους, ………., ως προς την πατρότητα καλλιτεχνικών 

δημιουργιών ανάλογου ύφους και εμπνεύσεως με τις προμνησθείσες, για τις οποίες τα τρία 

αδέλφια υποστήριξαν ότι αποτελούσαν δημιουργίες δικές τους και ιδίως του ………. και όχι του 

………., ο οποίος, όμως, μετά από δικαστικές διαμάχες δώδεκα ετών δικαιώθηκε αμετακλήτως 

ως προς τα πνευματικά δημιουργήματα, που αποτέλεσαν αντικείμενο της δίκης αυτής, με την 

υπ’ αριθμ. 1782/1998 απόφαση του Αρείου Πάγου. Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο γεννηθείς το 

έτος 1923 ………. ήταν ο μόνος εκ των αδελφών, ο οποίος διέθετε στέρεα, βαθιά και 

πολύπλευρη γνώση της γλυπτικής, ζωγραφικής και χαρακτικής τέχνης, έχοντας 

πραγματοποιήσει σημαντικές σπουδές στο εν λόγω αντικείμενο, φοιτώντας στην Ανώτατη 

Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα αρχικά, αλλά μετέπειτα και στο εξωτερικό. Οι τρεις 

αδελφοί, πριν από την κατά το έτος 1986 διάσπαση της σχέσης τους με τον έτερο αδελφό 

τους, ………., στο πλευρό του ανωτέρω αδελφού τους (……….), ο οποίος είχε αρχίσει ήδη από 

τα μέσα της δεκαετίας του 1960 να υλοποιεί αντίστοιχη ιδέα με τεχνικά και αισθητικά άρτιο 

τρόπο, είχαν κατά πολύ εμβαθύνει τις δικές τους εμπειρικές γνώσεις σε σχέση με την γλυπτική 

και ιδίως την φιλοτέχνηση κέρινων ομοιωμάτων. Συγκεκριμένα, ο ………., ήδη από το έτος 

1962, είχε συλλάβει την ιδέα να εκφράσει μέσω της γλυπτικής πρόσωπα και γεγονότα της 

προεπαναστατικής περιόδου των ετών 1611-1821, κατόπιν δε επίμονης και επίπονης 

καλλιτεχνικής εργασίας, το έτος 1975, είχε ήδη φιλοτεχνήσει πενήντα κέρινα ομοιώματα, 

καθώς και τον ανάλογο διάκοσμο, που θα πλαισίωνε τις εν λόγω μορφές, ώστε να καταστεί 

δυνατή η από τους θεατές βίωση της ανωτέρω ιστορικής περιόδου κατά τρόπο πρωτοποριακό 

και εξόχως ζωντανό. Το έτος 1975, μάλιστα, στους Μουζακαίους Ιωαννίνων, έλαβαν χώρα τα 

εγκαίνια του μουσείου, που θα φιλοξενούσε τις ανωτέρω εικαστικές συνθέσεις του ………., 

μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν οι συνθέσεις «Κρυφό Σχολειό», «Διονύσιος ο 

φιλόσοφος», «Κλέφτες και Αρματωλοί», «Η Φιλική Εταιρία» και «Η σφαγή του Αλή Πασά». 

Κατά τη διάρκεια φιλοτέχνησης των ανωτέρω συνθέσεων, οι Γεώργιος, Αθανάσιος και ………. 

παρείχαν βοηθητικές υπηρεσίες, εκτελώντας διάφορες υλικές εργασίες, που τους ανατίθεντο 

από τον εμπνευστή και καλλιτέχνη – δημιουργό ……….. ………., μάλιστα, είχε παράσχει 

συνδρομή στον αδελφό του ως προς τις ηλεκτρολογικές και φωτιστικές εγκαταστάσεις των 

συνθέσεων. Δια του τρόπου αυτού, τα τρία αδέλφια, που δεν είχαν πραγματοποιήσει σπουδές 

σε Σχολές Καλών Τεχνών ή άλλα ανάλογου επιπέδου ιδρύματα, όπως ο τέταρτος αδελφός 

τους, είχαν, όμως, από πάντα τον ζήλο της δημιουργίας, την αγάπη προς την Τέχνη και την 

επιθυμία της υλοποίησης των δικών τους εμπνεύσεων, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους ως προς 

τον τρόπο και την τεχνική δημιουργίας ενός (ολικώς ή μερικώς) κέρινου ομοιώματος, αλλά και 

ως προς την χρησιμοποιούμενη τεχνοτροπία. Ο εμπλουτισμός των γνώσεων αυτών δεν 



υπήρξε αποκλειστικό προνόμιο του ………., οι δε λοιποί δύο αδελφοί δεν αποκλείστηκαν από 

την διαπλάτυνση των γνώσεών τους επί της τεχνικής ούτε και από την καλλιτεχνική επίδραση, 

που ασκούσαν οι πνευματικές δημιουργίες του αδελφού τους ………., η οποία αποτελούσε για 

όλους παρακαταθήκη στην προσπάθεια υλοποίησης των δικών τους εμπνεύσεων στο μέλλον. 

Οι τρεις αδελφοί είχαν συνεργασία με τον αδελφό τους ………. ήδη από το έτος 1967. 

Συγκεκριμένα, όταν ο ………. μετέφερε το εργαστήριο γλυπτικής, που διατηρούσε, στους 

Μουζακαίους Ιωαννίνων και ασχολήθηκε με τη βιοτεχνική παραγωγή κεραμικών αγαλματιδίων 

με βάση τη μορφή ιστορικών προσώπων, που ο ίδιος κατά βάση είχε παραγάγει σε σμίκρυνση, 

για την παραγωγή και διάθεση των εν λόγω αγαλματιδίων είχε υπογράψει και με τους τρεις 

αδελφούς του το από 10-07-1967 ιδιωτικό συμφωνητικό «για την κατασκευή και επί κέρδει 

πώληση» των εν λόγω αγαλματιδίων. Η συνεργασία αυτή τερματίστηκε το έτος 1982, οπότε 

και με συμφωνία των τριών αδελφών από τη μία πλευρά και του ………. από την άλλη πλευρά 

καθορίστηκε να γίνεται χρήση του μουσείου από τον ………., ο οποίος διατηρούσε στην έξοδό 

του πρατήριο ενθυμημάτων. Όπως, όμως, κρίθηκε αμετακλήτως με την υπ’ αριθμ. 1782/1998 

απόφαση του Αρείου Πάγου, το έτος 1985, και οι τρεις αδελφοί (Αθανάσιος, Αριστοτέλης και 

Γεώργιος) προέβησαν σε προσβλητικές για τα πνευματικά δικαιώματα του ………. επί του 

καλλιτεχνικού του έργου συμπεριφορές. Το έτος 1986, μάλιστα, ασκήθηκαν αγωγές 

εκατέρωθεν, που αφορούσαν τόσο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ευρισκομένου στους 

Μουζακαίους Ιωαννίνων Μουσείου, όσο και στα προαναφερθέντα πνευματικά δημιουργήματα 

του ………., η εξουσία πατρότητας του οποίου αμφισβητήθηκε από τους Αριστοτέλη, 

Αθανάσιο και ………., οι οποίοι σημειωτέον ενεργούσαν πάντοτε από κοινού. Το αίτημα και 

των τριών ως άνω, με την από 17-04-1986 αγωγή τους ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, να αναγνωρισθούν συνδημιουργοί του έργου, που εκτίθετο στους 

Μουζακαίους Ιωαννίνων, απορρίφθηκε και αμετακλήτως, δικαιωθέντος του αληθούς 

δημιουργού τους ……….. Η αντιδικία αυτή διήρκεσε από το έτος 1986 έως το έτος 1998, 

οπότε και τερματίστηκε αμετάκλητα κατά τα προεκτεθέντα με την υπ’ αριθμ. 1782/1998 

απόφαση του Αρείου Πάγου. Η συμμετοχή των τριών αδελφών στη δίκη αυτή ως διαδίκων 

(και όχι μόνον του ……….) δηλοί εναργώς ότι ήδη από τότε οι ανωτέρω υπελάμβαναν εαυτούς 

ως συνδημιουργούς. Τούτο, άλλωστε, δικαιολογούσε και την ενεργητική νομιμοποίησή τους 

στη δίκη αυτή. Στα τότε συνταχθέντα δικόγραφά τους, βέβαια, μνημονεύουν πολλάκις ως 

μοναδικό δημιουργό τον εξ αυτών ………. ή εξαίρουν τη βαρύνουσα συμμετοχή και συμβολή 

του ανωτέρω στη δημιουργία των τότε επίδικων έργων. Τούτη, όμως, η παραδοχή ουδεμία 

επίδραση δύναται να ασκήσει στην ένδικη περίπτωση, όπου τα πνευματικά έργα, για τα οποία 

ερίζουν τα διάδικα μέρη, είναι διαφορετικά και δεν ταυτίζονται με εκείνα, για τα οποία εξεδόθη 

η υπ’ αριθμ. 1782/1998 απόφαση του Αρείου Πάγου, μη αξιολογουμένων, συνεπώς, των 

σχετικών αναφορών ως εξωδίκων ομολογιών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση εκτιμώνται και 

ελευθέρως (άρθρο 352 παρ. 2 ΚΠολΔ). Από το έτος 1985 και μετά, οπότε και οι σχέσεις με 

τον ………. είχαν ήδη διαταραχθεί, ο ………., ο ………. και ο ………. άρχισαν να υλοποιούν τις 
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δικές τους δημιουργικές ιδέες, δίδοντας σε αυτές συγκεκριμένη μορφή και υλική υπόσταση. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν και συγκεκριμένα μέχρι το έτος 2002 οι ως άνω τρεις αδελφοί 

φιλοτέχνησαν τις ακόλουθες δεκατέσσερις εικαστικές συνθέσεις : α) Κοπέλα με γνήσια 

γιαννιώτικη ενδυμασία των αρχών του 19ου αιώνα, η οποία στο δεξί της χέρι κρατάει μια 

πινακίδα που γράφει «Καλώς ορίσατε», στο άλλο δε χέρι κρατά μια γυναικεία τσάντα της 

εποχής της. Ο φωτισμός είναι κρυφός και η μορφή πλαισιώνεται από παραδοσιακό ντεκόρ. β) 

Απόδοση των μορφών του Ρήγα Φεραίου (1757 - 1798) και του Κωνσταντίνου Κανάρη (1790-

1877) σε εν μέρει κέρινα ομοιώματα. Ο πρώτος αναπαριστώμενος, Ρήγας Φεραίος, λόγιος, 

αγωνιστής, εθνομάρτυρας της επανάστασης του 1821 και εκπρόσωπος του νεοελληνικού 

διαφωτισμού, φέρει πλήρη στολή της εποχής του, η οποία αποδόθηκε κατόπιν συλλογής 

πληροφοριών από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων και από το Εθνικό Θέατρο. Ο 

αναπαριστώμενος Κωνσταντίνος Κανάρης, ναυμάχος και πυρπολητής κατά την επανάσταση 

του 1821, ο οποίος γεννήθηκε στα Ψαρά, πυρπόλησε τη ναυαρχίδα του Καρά Αλή στο λιμάνι 

της Χίου (Ιούνιος 1822), έγινε υπουργός το 1844 και αργότερα πρωθυπουργός, παρουσιάζεται 

στην εν λόγω εικαστική σύνθεση με νησιώτικη ενδυμασία, κρατώντας αναμμένη δάδα. 

Όπισθεν των δύο αναπαριστώμενων μορφών υφίσταται γαλάζιο φόντο. γ) Εικαστική σύνθεση 

δύο κέρινων ομοιωμάτων, κατά την οποία αναπαρίσταται ο Όμηρος τυφλός, φέρων 

ενδυμασία απλή και βακτηρία, συνοδευόμενος από μικρό παιδί, που του κρατά το χέρι (βλ. 

την ψηφιακή αναπαραγωγή της εικαστικής σύνθεσης μετά τη σελίδα 2 της υπό στ. Β΄ 

αγωγής, στην οποία αναφέρεται ότι οι ενσωματωμένες στην αγωγή εκτυπώσεις αποτελούν το 

σύνολο των κοινών έργων, για τα οποία ζητείται έννομη προστασία). δ) Αναπαράσταση του 

θέματος του πνιγμού,  στη λίμνη Παμβώτιδα των Ιωαννίνων, τη νύχτα της 10-01-1801, της 

Κυρά Φροσύνης, η οποία ήταν ανεψιά του μητροπολίτη Γαβριήλ Γκάγκα και ο Αλή Πασάς 

διέταξε τον πνιγμό της μαζί με άλλες δεκαέξι Γιαννιώτισσες. Στην εν λόγω εικαστική σύνθεση 

παρουσιάζεται μία βάρκα, εντός της οποίας ευρίσκονται έξι άτομα, τα οποία αναπαριστώνται 

με αντίστοιχα εν μέρει κέρινα ομοιώματα. Μεταξύ των έξι ομοιωμάτων περιλαμβάνεται και η 

Κυρά Φροσύνη, η οποία παρουσιάζεται να είναι δεμένη πισθάγκωνα και με θηλιά περασμένη 

στο λαιμό. Έτερο ομοίωμα αναπαριστά τον ένα δήμιο, να είναι έτοιμος και με σηκωμένο το 

χέρι να ρίξει την Κυρά Φροσύνη στη λίμνη, ενώ πρόσθετο πρόσωπο στην αναπαράσταση 

φέρεται να κρατά μια μεγάλη πέτρα, η οποία είναι δεμένη με σχοινί στο λαιμό της Κυρά 

Φροσύνης. Πίσω τους στέκεται ο αξιωματικός, που είναι έτοιμος να δώσει το σύνθημα για την 

εκτέλεση, ενώ επιπλέον παρουσιάζονται και τα πρόσωπα των δύο βαρκάρηδων, οι οποίοι 

κοιτούν το νερό της λίμνης, στο σημείο που θα ριχθεί η Κυρά Φροσύνη. Η βάρκα φέρεται ως 

κινούμενη στο νερό, ενώ στο βάθος του σκηνικού δεξιά διαγράφεται αχνά το τζαμί. ε) 

Εικαστική σύνθεση, που αποδίδεται με τη χρήση επτά εν μέρει κέρινων ομοιωμάτων και θέμα 

την «Ελληνίδα στο Ελληνοϊταλικό μέτωπο του 1940-41, στα Βορειοηπειρωτικά βουνά». Το 

θέμα παρουσιάζεται σε ένα χώρο, ως προς τον οποίο έχει ληφθεί μέριμνα να αποδίδει 

παραδοσιακή οικία της αντίστοιχης εποχής, με όλα τα καταμαρτυρούντα την χρονολογική 



διάσταση του θέματος λαογραφικά στοιχεία. Αναπαριστώνται τέσσερις γυναίκες, ενδεδυμένες 

με καθημερινά ρούχα της εποχής, οι οποίες έχουν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους και τις 

απολήξεις των χειρών τους, οι οποίες είναι φτιαγμένες από κερί. Εξ αυτών η μία γυναίκα 

αναπαρίσταται να κάθεται δεξιά και να λαναρίζει το μαλλί, έτερη γυναίκα αναπαρίσταται 

αριστερά να κρατά τη ρόκα, μετατρέποντας το μαλλί σε κλωστή, ενώ οι λοιπές δύο στο 

μέσον, ήτοι μια νεαρά σε ηλικία και μία γηραιά γυναίκα, αναπαριστώνται να γνέθουν, 

πλέκοντας κάλτσες και φανέλες. Στην ίδια εικαστική σύνθεση παρουσιάζεται ένας παππούς, 

φορώντας κοστούμι, ο οποίος κάθεται σε καρέκλα κοντά στο τζάμι και δίπλα στο τζάκι και ο 

οποίος φέρεται, κατά την έμπνευση των καλλιτεχνών, να διαβάζει εφημερίδες της εποχής με 

νέα από τον πόλεμο. Επιπλέον, παρουσιάζεται ένα μικρό παιδί να κοιμάται στο μεγάλο μπάσι 

(χαρακτηριστικό στοιχείο της ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής), έχοντας δίπλα του μια 

κουλουριασμένη γάτα, ενώ αριστερά στο σημείο του παραθύρου και πίσω από τη μορφή του 

παππού, αναπαρίσταται ένα μικρής ηλικίας κορίτσι, το οποίο βλέπει το πυκνό χιόνι να πέφτει 

έξω, καθώς και ένα μικρό πουλί, το οποίο αποδίδεται, ως να χτυπά το τζάμι του παραθύρου 

ζητώντας τροφή. Λαογραφικά στοιχεία, που πλαισιώνουν την όλη σύνθεση είναι μεταξύ 

άλλων το εικόνισμα, τα παλαιά είδη μεταλλικών πιάτων και σκευών μαγειρικής, το χαλί στο 

δάπεδο, αλλά και το κρεμασμένο στον τοίχο χαλί. στ) Εικαστική σύνθεση λαογραφικού 

θέματος, στο οποίο αναπαριστώνται δύο γυναικείες μορφές, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

εργασιών σε χώρο παραδοσιακού οικήματος αγροτικής οικογένειας, όπου είναι επιπλέον 

τοποθετημένα αντικείμενα της εποχής για την εξυπηρέτηση αναγκών του καθ’ ημέραν βίου, 

όπως γάστρα, μπούτα, αλέτρι, βαρέλα νερού, ψήστης, γιούμι, καρδάρα τάβλα και πλαστήρι, 

και υφίσταται ειδική διακόσμηση και φωτισμός. ζ) Εικαστική σύνθεση για την απόδοση 

λαογραφικού θέματος, στο οποίο παρουσιάζεται μία παραδοσιακή οικοτεχνία – αργαλειός, μία 

κοπέλα, η οποία υφαίνει στον αργαλειό και άλλη μία, η οποία παρακολουθεί όρθια. Οι μορφές 

των γυναικών αποδίδονται με εν μέρει κέρινα ομοιώματα και πλαισιώνονται από ανάλογο 

διάκοσμο, που παραπέμπει σε σκηνή αγροτικής οικογένειας παλαιότερης εποχής. Τα υπό στ. 

στ΄ και ζ΄ θέματα αποτελούν αμφότερα λαογραφικά θέματα από τη ζωή αγροτικής 

οικογένειας. η) Εικαστική σύνθεση τεσσάρων εν μέρει κέρινων ομοιωμάτων, στην οποία 

αναπαρίσταται ο Μέγας Κωνσταντίνος βλέποντας το γνωστό όραμα πριν τη μάχη στη Μιλβία 

γέφυρα με το στρατό του Μαξεντίου. Η αναπαράσταση περιλαμβάνει εν μέρει κέρινο ομοίωμα 

του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον οποίο πλαισιώνουν δύο στρατιώτες - φρουροί, άνω των 

οποίων υφίσταται Σταυρός, γύρω από τον οποίο αναγράφεται σε σχήμα ημικυκλίου η φράση 

«ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ». Ο Μέγας Κωνσταντίνος, στο μέσον, έχει υψωμένο το δεξί του χέρι, 

δείχνοντας προς το σημείο του Σταυρού, ενώ οι δύο φρουροί κρατούν σε στάση προσοχής τα 

δόρατά τους. Στο βάθος δεξιά υφίσταται εν μέρει κέρινο γυναικείο ομοίωμα, με το οποίο 

αποδίδεται μορφή μάντισσας, η οποία εγκαταλείπει απογοητευμένη το ιερατείο της. Ο 

διάκοσμος δαπέδου με απεικόνιση πεσσών, όπως και ο διάκοσμος οροφής είναι ανάλογος της 

εποχής. θ) Εικαστική σύνθεση με θέμα από τη νεότερη ελληνική ιστορία και τίτλο «Λημέρι 
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Κλεφτών. Παρατηρητήριο και αναρρωτήριο». Στο εν λόγω έργο αποδίδεται με ρεαλιστικό 

τρόπο σπηλιά, στην οποία αναπαριστώνται πρόσωπα Ελλήνων (- εν μέρει κέρινα ομοιώματα), 

ύστερα από σύγκρουσή τους με τους Τούρκους, τοποθετημένα σε διάφορες θέσεις. Ένα μικρό 

παιδί αγκαλιάζει τον βαριά τραυματισμένο πατέρα του και δίπλα παρουσιάζονται οι μορφές 

δύο ακόμα προσώπων, φιλοτεχνημένων εν μέρει από κερί, εκ των οποίων το ένα στέκεται 

όρθιο και το άλλο είναι καθιστό, αμφότερα δε τα πρόσωπα αυτά βοηθούν και 

συμπαραστέκονται στον τραυματία. Δύο ακόμα πρόσωπα στη σύνθεση, που αποτελούν εν 

μέρει κέρινα ομοιώματα, απεικονίζονται στο βάθος, στο σημείο της εξόδου, και 

παρουσιάζονται να παρακολουθούν τις κινήσεις των Τούρκων. Στο βάθος διακρίνεται ο 

ουρανός με χιονισμένο το βουνό στην κορυφή, ο δε κρυφός φωτισμός και ο εν γένει 

διάκοσμος προσδίδουν ζωντάνια στο περιεχόμενο του θέματος. ι) Τρία εν μέρει κέρινα 

ομοιώματα των τριών αδελφών, ήτοι του Αθανασίου, του Αριστοτέλη και του ………., υπό τον 

τίτλο «Οι συνιδρυτές του Μουσείου», ήτοι του ευρισκομένου επί της οδού Καραμανλή, αρ. 15 

Μουσείου, για το οποίο γίνεται λόγος κατωτέρω. Με τη χρήση ειδικών τεχνασμάτων 

δημιουργείται μία ψευδαίσθηση πραγματικότητας, αφού ο Αθανάσιος φαίνεται να αναπνέει, ο 

Αριστοτέλης να κτυπά το πόδι ρυθμικά και ο Γεώργιος να κουνάει το χέρι του. Στο βάθος 

διακρίνεται μια εικόνα από τη φύση, ενώ στο κάτω μέρος υπάρχουν τρεις προτομές των 

συνδημιουργών του έργου σε γύψο. ια) Εικαστική σύνθεση με έντεκα συνολικά μορφές, οι 

οποίες αποδίδονται με εν μέρει κέρινα ομοιώματα, και θέμα τον Παπαφλέσσα (ή Γρηγόριο 

Δίκαιο 1788-1825) και τη μάχη στο Μανιάκι. Στη σύνθεση αυτή παρουσιάζεται ο 

Παπαφλέσσας νεκρός και δεμένος σε ένα δέντρο, ενώ απέναντί του διακρίνεται ο Ιμπραήμ με 

έναν Αιγύπτιο. Επί ενός βράχου αποδίδεται η μορφή ενός σκοτωμένου στη μάχη Έλληνα, ενώ 

σε χαμηλότερο επίπεδο αποδίδεται ένα πρόχειρο οχυρό από πέτρες, καθώς και οι μορφές 

νεκρών Ελλήνων αγωνιστών. Παρουσιάζονται Έλληνες και Τούρκοι – Οθωμανοί μαχητές 

νεκροί, δεξιά και αριστερά της αναπαράστασης, στο δε αριστερό άκρο αποδίδεται η μορφή 

ενός Τούρκου, ο οποίος βλέπει τους πεσόντες των δύο παρατάξεων. Το σκηνικό αποδίδεται με 

πέτρινους όγκους για την πλέον πιστή απόδοση της πραγματικότητας με βάση την 

πραγματική γεωμορφολογία του χώρου, όπου έλαβε χώρα η μάχη. ιβ) Εικαστική σύνθεση με 

επτά, εν μέρει κέρινα, ομοιώματα και θέμα τη συνομιλία μεταξύ του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

(356-323 π.Χ.) και του Φιλοσόφου Διογένη του «Κυνικού» (412 ή 399 - 323 π.Χ.). Το θέμα 

παρουσιάζει τον Μέγα Αλέξανδρο να συνομιλεί με το Διογένη. Δυο φρουροί, στέκονται δεξιά 

και αριστερά του βασιλέα τους. Ο Διογένης παρουσιάζεται καθιστός, έχοντας δίπλα του το 

πιθάρι. Δεξιά, μία κοπέλα από παρακείμενο σπίτι, βλέπει με έκπληξη το Μ. Αλέξανδρο. 

Αριστερά, πίσω από το βασιλιά, ένα αγόρι σηκώνει αργά και με προσοχή το κεφάλι του, 

παρακολουθώντας το διάλογο. Ο διάκοσμος, ο φωτισμός, καθώς και το εν γένει σκηνικό 

προσδίδουν ζωντάνια στην αναπαράσταση. ιγ) Εικαστική σύνθεση με ολόσωμο κέρινο 

ομοίωμα και θέμα τον Προμηθέα Δεσμώτη. Το θέμα παρουσιάζει σχεδόν γυμνό τον 

Προμηθέα, αλυσοδεμένο στα χέρια και στα πόδια, εκτεθειμένο στο κρύο και στη ζέστη να 



κουνά το κεφάλι του. Ένας αετός στην αριστερή πλευρά της σύνθεσης κουνά τα φτερά του, 

ενώ ακούγεται ο ήχος αστραπών, που δημιουργεί υποβλητική ατμόσφαιρα. Φίδια και άλλα 

ερπετά ευρίσκονται γύρω του, το δε σκηνικό και ο εν γένει διάκοσμος έχουν εξαιρετική 

φυσικότητα. ιδ) Εικαστική σύνθεση με τη χρήση δεκατριών εν μέρει κέρινων, ως επί το 

πλείστον, ομοιωμάτων και θέμα τον θάνατο του Σωκράτη (469 - 399 π.Χ.). Ο Σωκράτης 

αναπαριστάνεται καθήμενος σε ένα πέτρινο κάθισμα να απλώνει με θάρρος το χέρι του, για να 

πάρει από το δήμιο, που στέκεται δίπλα του, το ποτήρι με το κώνειο. Δεξιά του δημίου, βάσει 

της οπτικής του θεατή, παρουσιάζεται ο αντιπρόσωπος της Πολιτείας, η αποστολή του οποίου 

είναι η διαπίστωση της εκτέλεσης της απόφασης του δικαστηρίου. Οι μαθητές, ιστάμενοι πέριξ 

του δασκάλου τους, εμφανίζονται αναστατωμένοι από το γεγονός της επικείμενης εκτέλεσης. 

Τα εν λόγω έργα αποτελούν έργα των εικαστικών τεχνών και ανεξαρτήτως της καλλιτεχνικής 

τους αξίας ή του προορισμού τους, που δεν αποτελούν κρίσιμα μεγέθη για την κατά νόμο 

προστασία τους, διαθέτουν πρωτοτυπία, αφού ανακλάται σε αυτά η προσωπική συμβολή των 

δημιουργών, εμφανίζουν ατομικότητα και μοναδικότητα, υπό όμοιες δε συνθήκες και με 

όμοιους στόχους, ουδείς άλλος θα δημιουργούσε όμοια έργα σύμφωνα με τα προεκτεθέντα 

στη μείζονα πρόταση. Ως έργα διακρίνονται από τα διανοητικά προϊόντα της ανθρώπινης 

καθημερινότητας, εμφανίζοντας διανοητικό ύψος, που υπερβαίνει το καθημερινό, σύνηθες και 

κοινό επίπεδο και είναι στατιστικώς μοναδικά. Όπως, άλλωστε, προεκτέθηκε στη μείζονα 

πρόταση, αντικείμενο προστασίας αποτελεί σε κάθε περίπτωση η μορφή ως τρόπος 

εξωτερίκευσης της σύλληψης και της ιδέας των δημιουργών, και όχι η ιδέα, η οποία απλώς 

αποτέλεσε το ερέθισμα για τη δημιουργία του έργου και, συνεπώς, ακόμα και αν η ιδέα 

απόδοσης ιστορικών και λαογραφικών θεμάτων με ζωντανό τρόπο, μέσω της χρήσης κέρινων 

ή εν μέρει κέρινων ομοιωμάτων και την πλαισίωσή τους με κατάλληλο διάκοσμο και σκηνικά ή 

με τη χρήση ηλεκτρολογικών τεχνασμάτων για τη δημιουργία κίνησης ή απόδοσης ήχου, 

χρησιμοποιείται και από άλλους καλλιτέχνες ή είναι ευρέως διαδεδομένη, τούτο είναι νομικώς 

αδιάφορο. Επιπλέον, η απαρίθμηση έργων στο άρθρο 2 του ν. 2121/1993 είναι, κατά τα 

προεκτεθέντα, ενδεικτική και δεν υφίσταται απαγορευτικό και δη νομοθετικό numerus clausus 

ως προς το είδος των προστατευομένων έργων, γεγονός που επιτρέπει τη θεώρηση και των 

ενδίκων έργων ως πνευματικών δημιουργημάτων, προστατευομένων κατά το νόμο περί 

προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η φύση, βέβαια, των προπεριγραφέντων έργων και 

η κατά μέγα μέρος, ήτοι πλην των ηχητικών και ηλεκτρολογικών εφέ, απόδοσή τους σε υλικό 

φορέα σταθερής ενσωμάτωσης, όπως και η χρήση τεχνοτροπιών από το χώρο ιδίως της 

γλυπτικής και της σκηνογραφίας, ενισχύουν την κρίση ότι πρόκειται περί εικαστικών έργων με 

την ευρεία του όρου έννοια. Η χρησιμοποιηθείσα τεχνική ή η τεχνοτροπία, όπως και το εν 

γένει ύφος, δεν αποτελούν αντικείμενο προστασίας, αφού αποτελούν τα κοινά εργαλεία ή τα 

κοινά ερεθίσματα για την εν συνεχεία παραγωγή πρωτότυπων πνευματικά έργων, όπως ήδη 

επισημάνθηκε ανωτέρω. Πάντως ο ισχυρισμός των υπεισελθόντων στη θέση του ήδη 

αποβιώσαντος, αρχικώς εναχθέντος, ………. ότι «επειδή απουσιάζει η δημιουργία πρωτοτύπου 
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σε πηλό … τα έργα και δη τα κέρινα ομοιώματα είναι προϊόν τεχνικής και όχι γλυπτικής» 

τυγχάνει αβάσιμος και απορριπτέος. Καθόσον αφορά στην τεχνική κατασκευής των κέρινων 

ομοιωμάτων στην προκείμενη περίπτωση πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα : Σε αδρές 

γραμμές προηγείται η εργασία ενός γλύπτη, που «δουλεύει» το μοντέλο του πρώτα σε πηλό, 

δημιουργώντας αρχικώς ένα πήλινο πρόπλασμα. Ειδικώς, καθόσον αφορά στις μορφές των 

προσώπων, η εργασία αυτή γίνεται με βάση την οστεολογία, τη μυολογία, τη 

χαρακτηρολογία, τη φυσιογνωμική, αλλά και τη μιμική, αφού πρέπει εν τέλει να αποδοθούν 

τόσο τα χαρακτηριστικά, όσο και τα συναισθήματα, που δοκιμάζουν οι φιλοτεχνούμενες 

μορφές (θλίψη, χαρά, πόνος, φόβος, θυμός, έκσταση κλπ). Ακολούθως, με βάση το πήλινο 

πρόπλασμα δημιουργείται γύψινο εκμαγείο, το οποίο στην προκείμενη περίπτωση 

περιβάλλεται με ελαστικό και εν συνεχεία στο εκμαγείο αυτό χυτεύεται το κερί, το οποίο ως 

πρώτη ύλη, καίτοι ευαίσθητη, ευάλωτη σε αλλοιώσεις και περιβαλλοντικές επιδράσεις, είναι 

ευχερώς επεξεργάσιμη και αποδίδει με περισσότερη πιστότητα την ανθρώπινη επιδερμίδα, 

αφού έχει ένα βαθμό ημιδιαφάνειας. Καθίσταται σαφές εκ των ανωτέρω ότι η πρώτη καίρια 

παρέμβαση λαμβάνει χώρα κατά την δημιουργία του πήλινου προπλάσματος. Αυτή η εργασία 

αποτελεί άσκηση της γλυπτικής τέχνης και στο στάδιο αυτό γίνεται η αποτύπωση των 

συναισθημάτων στην περίπτωση των προσώπων, αλλά και η απόδοση της συνολικής μορφής 

του μοντέλου, τα σωματικά χαρακτηριστικά του οποίου αντιγράφονται τρόπον τινά με τη 

δημιουργική παρέμβαση του καλλιτέχνη στον πηλό. Από τα πήλινα προπλάσματα εν συνεχεία 

κατασκευάζονται τα γύψινα, θετικά και αρνητικά, εκμαγεία, στα οποία λαμβάνει χώρα η 

χύτευση του κεριού. Τα πήλινα, όμως, προπλάσματα στην ένδικη περίπτωση συχνά 

αγοράζονταν έτοιμα από άλλους καλλιτέχνες και δη κατόπιν παραγγελίας τους από τους 

αδελφούς ………., όπως ομολογείται από όλα τα διάδικα μέρη, συμπεριλαμβανομένης και 

αυτής της ………. (βλ. στη σελίδα 6 της με αριθμό εκθ. καταθ. 165/2009, υπό στ. Δ΄ αγωγής 

της, όπου με έντονη, μάλιστα, γραφή η ανωτέρω διάδικος τονίζει ότι τα πήλινα προπλάσματα 

συχνά αγοράζονταν). Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση παραγγελίας και εν συνεχεία αγοράς 

πήλινου προπλάσματος από τον γνωστό γλύπτη Τάκη Παρλαβάντζα, από τον οποίο ζητήθηκε 

η φιλοτέχνηση προτομής, που θα απέδιδε φόβο, προκειμένου με βάση αυτό το υπόστρωμα να 

παραχθεί εν συνεχεία το γύψινο εκμαγείο και ακολούθως το κέρινο ομοίωμα με την 

προπεριγραφείσα διαδικασία. Πέραν, όμως, των αγορασθέντων πήλινων προπλασμάτων ή 

εκμαγείων, οι ανωτέρω φιλοτεχνούσαν και οι ίδιοι πήλινα προπλάσματα. Στη φάση αυτή 

παρενέβαινε κυρίως ο ………., ενίοτε, όμως, και οι λοιποί δύο αδελφοί, οι οποίοι συμμετείχαν 

ενεργά στη φάση δημιουργίας του γύψινου εκμαγείου και της χύτευσης του κεριού. Η 

ενάγουσα της υπό στ. Δ΄ αγωγής, ισχυρίζεται ότι υπέρ του ………. λειτουργεί το τεκμήριο του 

άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 2121/1993, σύμφωνα με το οποίο «Τεκμαίρεται ως δημιουργός του 

έργου το πρόσωπο του οποίου το όνομα εμφανίζεται πάνω στον υλικό φορέα του έργου κατά 

τον τρόπο, που συνήθως χρησιμοποιείται για την ένδειξη του δημιουργού…» (βλ. σχετικώς 

Μαρίνο, ο.π., σελ. 143 επ., Καλλινίκου, ο.π., σελ.120-121 ως προς το εν λόγω μαχητό σε κάθε 



περίπτωση τεκμήριο), επειδή σε τινά εκ των γύψινων εκμαγείων, που φυλάσσονται στο 

υπόγειο και έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία των κέρινων ομοιωμάτων, υφίσταται η 

υπογραφή του ……….. Η προσέγγιση αυτή πάσχει πολλαπλώς. Κατ’ αρχάς, όπως και κατωτέρω 

αναλυτικότερα εκτίθεται, από τα προσκομισθέντα ενώπιον του Δικαστηρίου αποδεικτικά μέσα, 

σχηματίζεται πλήρης δικανική πεποίθηση ότι ως έργο πρέπει να νοηθεί στην προκείμενη 

περίπτωση όχι κάθε μεμονωμένο κέρινο ομοίωμα, αλλά η ολοκληρωμένη εικαστική σύνθεση, 

στην οποία γίνεται χρήση των κέρινων ομοιωμάτων. Ακόμα, όμως, και αν ήθελε υιοθετηθεί η 

αντίθετη εκδοχή ή η ενδιάμεση εκδοχή ότι πρόκειται περί σύνθετων έργων, που πάντως δεν 

υιοθετείται από το Δικαστήριο, ως υλικός φορέας των κέρινων ομοιωμάτων δεν είναι δυνατό 

να νοηθεί έτερον τι, πέραν των ίδιων των ομοιωμάτων, τα οποία ουδόλως αποδεικνύεται ότι 

φέρουν μόνον την υπογραφή του ……….. Υλικός φορέας των κέρινων ομοιωμάτων, δηλαδή, 

δεν είναι τα γύψινα εκμαγεία, στα οποία έγινε η χύτευση του κεριού. Άλλωστε, ένα γύψινο 

εκμαγείο μπορούσε να κατασκευασθεί, χωρίς οιαδήποτε παρέμβαση του καλλιτέχνη, με βάση 

το αγορασθέν από τρίτο καλλιτέχνη πήλινο πρόπλασμα. Συνεπώς, δεν υφίστανται οι νόμιμες 

προϋποθέσεις λειτουργίας του τεκμηρίου. Προσθέτως, όμως, ουδόλως αποδεικνύεται 

αντιστοίχηση μεταξύ των εκμαγείων, που φέρουν τις υπογραφές του ………., αφενός και των 

τελικών μορφών των κέρινων ομοιωμάτων, που χρησιμοποιήθηκαν στις ένδικες εικαστικές 

συνθέσεις, αφετέρου. Ακόμα και στην προσκομιζόμενη από την ενάγουσα της υπό στ. Δ΄ 

αγωγής ………., από 17-07-2007 βεβαίωση καταγραφής της γλύπτριας  Ευδοκίας 

Παπαγεωργίου, παρά την αρχική αναφορά ότι «οι ημερομηνίες, όπως και η υπογραφή του 

δημιουργού ………. είναι χαραγμένες στα καλούπια, από τα οποία έχουν προκύψει γύψινα και 

κέρινα θετικά ομοιώματα…», κατά την εν συνεχεία αναλυτική καταγραφή των θετικών 

γύψινων εκμαγείων κεφαλής και των αρνητικών γύψινων καλουπιών κεφαλής, σημειώνει ότι 

σε ορισμένα μόνο εξ αυτών υφίσταται χαραγμένη η ένδειξη «……….». Η ίδια γλύπτρια, 

μάλιστα, σε τρεις μόλις σειρές αναφέρεται αορίστως στο ότι «βάσει της τεχνικής των 

καλουπιών η κατασκευή τους ανήκει στον ίδιο τεχνίτη». Ουδόλως, όμως, εξηγεί ποια είναι η 

ιδιαίτερη αυτή τεχνική, που προδίδει τον «τεχνίτη» τους, ούτε πώς αυτό συμβαδίζει με την 

παραγγελία πήλινων προπλασμάτων από τρίτους, ούτε ποια υπήρξε η ιδιαιτερότητα στη 

χύτευση του γύψου κατά την κατασκευή του εκμαγείου. Το γεγονός ότι η καταγραφή αυτή 

έλαβε χώρα μετά την έναρξη της παρούσας αντιδικίας, με πρωτοβουλία της νυν ενάγουσας 

και εναγομένης, ………., και δη καθ’ όν χρόνο είχαν αλλαχθεί οι κλειδαριές στο μουσείο, όπου 

εκτίθεντο τα έργα και φυλάσσονταν τα εκμαγεία, είχε δε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα 

αποκλεισθεί η πρόσβαση στον ενάγοντα των υπό στ. Α΄ και Β΄ αγωγών (βλ. κατωτέρω ως 

προς το ότι εν συνεχεία προσφέρθηκαν τα κλειδιά του μουσείου), σχετικοποιεί έτι περαιτέρω 

την αξιοπιστία του εν λόγω αποδεικτικού μέσου, πολλώ δε μάλλον που ο ανωτέρω ενάγων 

ισχυρίζεται ότι υφίστανται και άλλα εκμαγεία με υπογραφές και αυτού του ιδίου, γεγονός που 

επιβεβαιώθηκε ενόρκως και από την θυγατέρα του, ………., κατά την εξέτασή της ως μάρτυρα 

ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου (βλ. στη σελίδα 5 των πρακτικών). 
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Ούτε, άλλωστε, και μόνα τα ενόρκως βεβαιούμενα από τη ………. ενώπιον του 

συμβολαιογράφου Ιωαννίνων, ………., στην υπ’ αριθμ. 15.538/10-11-2010 ένορκη βεβαίωσή 

της δύνανται να αποτελέσουν ασφαλές αποδεικτικό έρεισμα περί το ότι αποκλειστικός 

δημιουργός των ενδίκων εικαστικών συνθέσεων υπήρξε ο ……….. Η ανωτέρω, η οποία 

σημειωτέον είναι συγγενής της διαδίκου ………. και έχει γεννηθεί το έτος 1988, καταθέτει ότι 

σε νεαρή ηλικία λειτούργησε ως μοντέλο για τον ………. για τη δημιουργία ορισμένων 

καλουπιών, από τα οποία έχουν προέλθει κέρινα μέλη μικρών παιδιών, που χρησιμοποιούνται 

σε διάφορες από τις ένδικες εικαστικές συνθέσεις. Τούτο, όμως, ουδόλως αποκλείει τη 

συνδημιουργική συμβολή των λοιπών δύο αδελφών σε άλλες περιπτώσεις ή σε επόμενα 

στάδια της διαδικασίας, ενώ κατά τα λοιπά οι αναφορές της ότι ο ………. εμπιστεύτηκε σε ένα 

παιδί δεκατριών (13) περίπου ετών, ότι μόνο αυτός γνώριζε την τεχνική για την κατασκευή 

των καλουπιών και κανένας άλλος, όπως και ότι όλα τα μέλη των κέρινων ομοιωμάτων, που 

χρησιμοποιούνται στις ευρύτερες εικαστικές συνθέσεις, έχουν προέλθει αποκλειστικώς από 

καλούπια, που έφτιαξε ο ίδιος σε γύψο και φυλάσσει στο υπόγειο του Μουσείου, στερούνται 

πειστικότητας ως εκ των συνθηκών, υπό τις οποίες φέρεται ότι αντλήθηκε η πληροφόρηση 

της βεβαιούσας ενόψει και της ηλικίας της, αλλά και των κατατιθέμενων λεπτομερειών τους, 

που παραπέμπουν ευθέως στη φρασεολογία των προτάσεων και της αγωγής της ενάγουσας 

της υπό στ. Δ΄ αγωγής και ολιγότερο σε διάλογο μεταξύ εβδομηκονταετούς και 

δεκατριάχρονης, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας. Αποδεικνύεται, εξάλλου, ότι οι τρεις 

αδελφοί υπήρξαν πράγματι συνδημιουργοί των ενδίκων έργων, που αποτελούν έργα  

συνεργασίας κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 7 του ν. 2121/1993. Ο ………. και ο 

………., λόγω των οικογενειακών και λοιπών επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, περνούσαν, 

βέβαια,  λιγότερο χρόνο στο μουσείο (αρχικά στους Μουζακαίους και έπειτα στην οδό 

Καραμανλή, αρ. 15 στα Ιωάννινα) έναντι του αδελφού τους ………., γεγονός που από πάντα 

αναγνώριζαν αμφότεροι και αποδέχονταν. Ωστόσο, η χρονική διάσταση της παρουσίας των 

ανωτέρω στο χώρο της δημιουργίας, η οποία ήταν απλώς μικρότερη έναντι αυτής του ………., 

όχι, όμως, και ασήμαντη (βλ. χαρακτηριστικά στη σελίδα 12 των πρακτικών σχετική περικοπή 

από την κατάθεση της ………., η οποία αναφέρει «…Ο πατέρας μου ήταν εξαφανισμένος 

κυριολεκτικά από το σπίτι. Τα τάπερ πήγαιναν και έρχονταν όχι μόνο για τον πατέρα μου, 

αλλά και για τους θείους μου. Μπορεί να έφευγαν το πρωί και να γυρνούσαν το βράδυ. 

Αναλόγως τι δουλειά είχαν και πώς θα τους έβγαινε η δουλειά…», αλλά και το από 03-09-1997 

αντίγραφο από το βιβλίο συμβάντων του Τμήματος Πυρασφαλείας της Διοίκησης της Π.Υ. 

Ιωαννίνων, στο οποίο αναφέρεται η πρόκληση πυρκαγιάς στις 03-09-1997 και περί ώρα 12:15 

στο χώρο του Μουσείου, αλλά και η απομάκρυνση και των τριών αδελφών από το χώρο 

αυτού με αναπνευστικά προβλήματα), αποτελεί ένα μόνο εκ των συνεκτιμωμένων στοιχείων 

για τη διαμόρφωση της τελικής κρίσης. Εκκινώντας από το αρχικό στάδιο της δημιουργίας 

ενός καλλιτεχνικού έργου, πρέπει να σημειωθεί ότι η σύλληψη της αρχικής ιδέας, η έμπνευση, 

η οιονεί καλλιτεχνική επίπνοια ανήκε και στους τρεις από κοινού. Δεν αποτελούσε, δηλαδή, ο 



ένας την έμπνευση του άλλου, ούτε ο ………. συνελάμβανε μόνος αυτός την ιδέα και 

ακολούθως συζητούσε απλώς γι’ αυτήν με τους αδελφούς του, προκειμένου να λάβει τη 

γνώμη τους. Ούτε αποδεικνύεται ο ισχυρισμός των εναγομένων στις υπό στ. Α΄ και Β΄ 

αγωγές ότι ο ………. και ………. είχαν απλώς επιβοηθητικού χαρακτήρα ρόλο, εκτελώντας κατ’ 

ουσίαν υλικές πράξεις, υπό την καθοδήγηση του ……….. Χαρακτηριστική στο σημείο αυτό 

είναι η ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου κατάθεση του μάρτυρα των 

αντιδίκων του ενάγοντος των υπό στ. Α΄ και Β΄ αγωγών, ……….. Ο ………., ο οποίος είναι 74 

ετών, ασχολείτο με οικοδομικές εργασίες και είχε απασχοληθεί και στον χώρο του επί της 

οδού Καραμανλή μουσείου, κατά το στάδιο της ανακαίνισης του χώρου, ενώ αναφέρει 

αρχικώς ότι ο ………. ήταν εκείνος που ελάμβανε τις κρίσιμες αποφάσεις, εν συνεχεία 

καταθέτει : «…Τον ……….  (εννοεί τον ……….) ναι (ενν: τον έβλεπε) … Ο ……….ερχόταν 

διαδοχικά και βοηθούσε. Κατέβαζαν αυτοί, που φτιάχνανε τις πέτρες (εννοεί το διάκοσμο 

ορισμένων συνθέσεων), τις φτιάχνανε στον άλλον όροφο να μην βλέπω εγώ, κλειδωμένοι … 

τώρα, αν αυτοί το βράδυ (εννοεί οι τρείς αδελφοί) είχαν συνεδρίαση, αυτό δεν το ξέρω … Τα 

τρία αδέλφια (εννοεί έρχονταν και πήγαιναν πάνω στη σοφίτα). Δεν έβλεπα συνέχεια, αλλά 

άκουγα όμως … Αυτοί φτιάχνανε … πιθανώς να φτιάχνανε τις πέτρες, πιθανώς όλοι μαζί. Δεν 

ξέρω. Κλείνανε την πόρτα …» (βλ. σελίδες 31 και 32 των πρακτικών). Η κατάθεση του 

ανωτέρω, πέραν του γεγονότος ότι αποκαλύπτει με εύγλωττο τρόπο τον τρόπο δράσης των 

συνδημιουργών, αλλά και τη μυστικότητα, με την οποία περιέβαλλαν τις ενέργειές τους και 

τον τρόπο δράσης τους, ώστε να μην κοινολογούνται οι ιδέες τους, πρέπει να σημειωθεί ότι 

έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κατάθεση του έτερου μάρτυρα των εναγομένων στην υπό 

στ. Α΄ αγωγή, ………., ο οποίος, παρά το πλήθος των λεπτομερειών, που εφέρετο να γνωρίζει 

για την ένδικη υπόθεση, κατέθεσε ότι τον ………., ο οποίος κατά τον Παπαδημητρίου 

ευρίσκετο συχνά στο χώρο του μουσείου, δεν τον αναγνώριζε και δεν τον είχε δει ποτέ στο 

χώρο του Μουσείου (βλ. στη σελ. 25 των πρακτικών). Δεν πρέπει, πάντως, να παροραθεί ότι 

ουδείς εκ των ως άνω τριών αδελφών είχε πραγματοποιήσει ειδικές σπουδές σε Σχολή Καλών 

Τεχνών ή στη γλυπτική ή τη ζωγραφική τέχνη ή τη σκηνογραφία. Διαπνέονταν, όμως, 

άπαντες από τον ίδιο καλλιτεχνικό ζήλο, τον ίδιο οιονεί παιδικό ενθουσιασμό και την ίδια 

επιθυμία να δημιουργήσουν. Εκτελώντας, άλλωστε, και οι τρείς επιβοηθητικές εργασίες στη 

φάση υλοποίησης των εμπνεύσεων του αδελφού τους ………., μέχρι το χρόνο, που 

διαταράχθηκαν οι μεταξύ τους σχέσεις, είχαν αποκτήσει και πρακτική εμπειρία ως προς την 

τεχνική και τις δυνατότητες, που αυτή προσέφερε. Με κοινές, συνεπώς, παραστάσεις, κοινές 

ανησυχίες, κοινή πορεία, κοινά εφόδια και γνώσεις και κοινή έμπνευση συνέλαβαν την 

κεντρική ιδέα της απόδοσης λαογραφικών και ιστορικών θεμάτων σε περίπλοκες εικαστικές 

συνθέσεις, στις οποίες θα χρησιμοποιούντο και κέρινα ομοιώματα. Και υπέταξαν πράγματι τις 

επιμέρους συμβολές τους στην κεντρική αυτή ιδέα, στο πλαίσιο μιας ενότητας προσπάθειας, 

στην οποία συνέπρατταν κατά τρόπο άμεσο. Συγκεντρώνονταν στη σοφίτα και 

οιστρηλατούμενοι από έμπνευση δημιουργική αποφάσιζαν το θέμα, που θα δημιουργήσουν, 
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συναποφάσιζαν τον αριθμό των προσώπων, που θα περιείχε εκάστη σύνθεση, καθόριζαν το 

σκηνικό που θα την πλαισίωνε, επινοούσαν από κοινού τρόπους για την αληθοφανή απόδοση 

της πραγματικότητας μέσω του σκηνικού, που θα φιλοτεχνούσαν, καθόριζαν τα υλικά, που θα 

χρησιμοποιήσουν, κατέληγαν στη  διάταξη, με την οποία θα τοποθετούντο οι μορφές στο 

χώρο και το σκηνικό, συζητούσαν ως προς την ενδυμασία, που θα έπρεπε να φέρει η κάθε 

μορφή, ανάλογα με το συνολικό ύφος της σύνθεσης, την εποχή και τον αναπαριστώμενο 

τόπο και χρόνο, συναποφάσιζαν το συνολικό ύφος και χαρακτήρα της τελικής εικαστικής 

σύνθεσης και με τον ίδιο ενθουσιασμό, από κοινού, ξεκινούσαν την υλοποίηση της κοινής 

εμπνεύσεως (βλ. αντί άλλων την κατάθεση της ………. στη σελίδα 6 των πρακτικών). Η 

υλοποίηση της έμπνευσης δεν ήταν αναγκαίο να γίνεται διαρκώς από κοινού, πολλώ δε 

μάλλον, που ακόμα και η σε διαφορετικά στάδια συμβολή εκάστου καλλιτέχνη δεν αναιρεί την 

ύπαρξη ενός έργου συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένας κοινός στόχος, ως εν 

προκειμένω. Κατά το στάδιο της υλοποίησης, άπαντες συμμετείχαν σε όλες τις φάσεις 

δημιουργίας του έργου, παρότι δεν υπήρχε διαρκής παρουσία απάντων στο στάδιο αυτό. 

Άλλοτε φιλοτεχνούσε μία μορφή σε πήλινο πρόπλασμα ο ………., άλλοτε ο ………. και άλλοτε η 

μορφή αυτή αγοραζόταν έτοιμη. Κατά τα λοιπά, συμμετείχαν άπαντες στη χύτευση του κηρός 

στα γύψινα εκμαγεία, πολλά από τα οποία φτιάχνονταν πράγματι από τον ………., η συμβολή 

του οποίου στο στάδιο αυτό, λόγω της προηγούμενης ενασχόλησής του και με την κεραμική, 

ήταν η βαρύνουσα. Τα κέρινα ομοιώματα, εξάλλου, στην πλειονότητά τους δεν ήταν εξ 

ολοκλήρου κέρινα, αλλά αποτελούσαν συναρμογή κέρινων τμημάτων μελών (κάτω μέρος 

χεριού, απόληξη ποδιού κλπ), τα οποία πολλές φορές παράγονταν από τα ίδια εκμαγεία, όταν 

το επόμενο ομοίωμα ήταν των ίδιων διαστάσεων με το προηγούμενο. Πέραν των 

συναρμοζόμενων κέρινων τμημάτων, μάλιστα, κατά το μέρος που τα ομοιώματα των 

ανθρωπίνων μορφών δεν ήταν εμφανή (επειδή πχ. το συγκεκριμένο σημείο καλυπτόταν 

πλήρως από την ενδυμασία), όπως ιδίως στην περίπτωση των κορμών, χρησιμοποιούντο και 

άλλα υλικά, προκειμένου το ομοίωμα να λαμβάνει το σχήμα του σώματος, όπως σίδερα, 

άχυρα, λινάτσα κλπ (βλ. την κατάθεση της ………. στη σελίδα 12 των πρακτικών). Τις 

εργασίες αυτές εκτελούσαν και οι τρεις αδελφοί από κοινού, οι οποίοι επίσης από κοινού 

τοποθετούσαν τρίχες στα ομοιώματα, αν ήταν τούτο αναγκαίο, ή εκτελούσαν οιαδήποτε άλλη 

αναγκαία εργασία για την ευόδωση της κοινής προσπάθειας. Αδιάψευστο μάρτυρα των 

ανωτέρω αποτελεί το, μεταξύ άλλων, προσκομισθέν από τον ενάγοντα των υπό στ. Α΄ και Β΄ 

αγωγών φωτογραφικό υλικό, στο οποίο ο ίδιος εμφανίζεται δημιουργών και υλοποιών τις 

κοινές εμπνεύσεις σε όλα τα στάδια της δημιουργικής διαδικασίας. Στην επιλογή, εξάλλου, της 

κατάλληλης κάθε φορά ενδυμασίας, αλλά και τον τρόπο απόδοσης του ύφους και της εποχής 

στο δημιουργούμενο τρόπον τινά σκηνικό, άπαντες μεν είχαν λόγο, βαρύνουσα, όμως, ήταν η 

συμβολή του ενάγοντος των υπό στ. Α΄ και Β΄ αγωγών, ……….. Τούτο οφείλετο στην από 

πολλών ετών ενασχόλησή του με τη λαογραφία, για όσα θέματα ήταν λαογραφικού 

χαρακτήρα, αλλά και στην ιδιότητά του ως κλασικού φιλολόγου, ο οποίος είχε 



πραγματοποιήσει σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για όσα θέματα προέρχονταν από την 

κλασική αρχαιότητα ή τη μυθολογία. Είναι, βέβαια, αληθές ότι οι εν συνεχεία παραγγελίες των 

ρούχων, όπως και των υλικών γίνονταν από τον ……….. Τούτο, όμως, δεν μπορεί να 

χρησιμοποιείται ως επιχείρημα υπέρ της ιδιότητας του ………. ως αποκλειστικού δημιουργού 

των έργων, διότι είναι πλέον ή βέβαιον ότι η πρακτική των καθημερινών συναλλαγών οδηγεί 

στην κατάρτιση δικαιοπραξιών μέσω αντιπροσώπου, πολλώ δε μάλλον, που όπως και 

κατωτέρω αναλύεται, ο ………. ήταν ο διευθυντής του εν συνεχεία ιδρυθέντος μουσείου, είχε 

τη διαχείριση των οικονομικών αυτού και διέθετε τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο έναντι των 

λοιπών για τη διευθέτηση των εν λόγω πρακτικών ζητημάτων. Κρίσιμο εν τέλει δεν ήταν το 

ποιος κατήρτιζε τη σύμβαση αγοραπωλησίας κάποιας ενδυμασίας, αλλά το πώς και με τι 

κριτήρια επελέγετο η συγκεκριμένη φορεσιά ή ενδυμασία και όχι κάποια άλλη, καθώς και το 

πώς αυτή τοποθετείτο εν συνεχεία στο ομοίωμα, ώστε να αποδίδεται πιστά, στο μέτρο του 

δυνατού, το ύφος της αναπαριστώμενης εποχής και μορφής. Όλες οι ενέργειες των ανωτέρω 

κατέτειναν από την αρχή στην τελική διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης εικαστικής σύνθεσης. 

Ως έργο, δηλαδή, εν προκειμένω νοείται η τελική εικαστική σύνθεση, στην αισθητική 

καταξίωση ή μη της οποίας συντελούν κατά τρόπο δυσχερώς διακριτό όλες οι επιμέρους 

συμβολές. Δεν είναι αποκλειστικώς τα κέρινα ομοιώματα το αντικείμενο του καλλιτεχνικού 

έργου και κατά τούτο, άλλωστε, διαφέρουν κατά κύριο λόγο τα ως άνω δημιουργήματα, από 

τα συναντώμενα στα άλλα λιγοστά μουσεία κέρινων ομοιωμάτων ιδίως του εξωτερικού (βλ. 

χαρακτηριστικά το μουσείο Madame Tussauds στο Λονδίνο), όπου η προσπάθεια της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας εξαντλείται στην πιστή και ακριβή αναπαράσταση ενός ευρέως 

αναγνωρίσιμου προσώπου και όχι στην απόδοση ενός συνολικού ιστορικού θέματος, με 

απώτερη επιδίωξη την τοποθέτηση του επισκέπτη ως υποκειμένου στο χώρο και άρα και στην 

αναπαριστώμενη ιστορία, τελικώς δε και στη βίωση της ιστορίας ως ζώσας πραγματικότητας. 

Στην ένδικη περίπτωση, δυσχερώς θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό πώς μία μορφή κέρινου ή 

εν μέρει κέρινου ομοιώματος, που αναπαριστά ένα μη ευρέως αναγνωρίσιμο πρόσωπο (πχ ο 

δήμιος στη σύνθεση της Κυρά Φροσύνης ή ο φρουρών τον Μ. Αλέξανδρο στρατιώτης ή το 

παιδί, που κρατά το χέρι του Ομήρου) θα μπορούσε -χωρίς, μάλιστα, την ενδυματολογική 

αυτού επιμέλεια- να αποτελέσει ένα αυτοτελώς οικονομικά εκμεταλλεύσιμο πνευματικό 

δημιούργημα. Οι εν λόγω μορφές ολοκληρώνονται ως καλλιτεχνικά δημιουργήματα μέσα από 

την συνολική εικαστική τους προσέγγιση στην εκάστοτε σύνθεση και τοποθέτηση στο χώρο, 

νοηματοδοτούν το σκηνικό, αλλά και νοηματοδοτούνται από αυτό, ευρίσκονται σε διαλεκτική 

σχέση με τις λοιπές αναπαριστώμενες μορφές και εν τέλει με την ίδια την ιστορία, την οποία 

ζωντανεύουν. Είναι  χαρακτηριστικό ότι η πλειονότητα των εξετασθέντων μαρτύρων 

επιβεβαίωσε ότι μετά την απομάκρυνση έστω και μίας μορφής από το έργο, αυτή μεν 

απόλλυται την αξία της, η δε σύνθεση την ταυτότητα και ακεραιότητά της ως 

δημιουργήματος (βλ. στις σελ. 12-13 τη σχετική περικοπή από την κατάθεση της ………. και 

στη σελίδα 26 τη σχετική περικοπή από την κατάθεση του ………., που αναφέρει 
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χαρακτηριστικά «…δεν ήταν αυτόνομα αγάλματα, ήθελαν να φτιάξουν μία σύνθεση, μία 

παράσταση»). Κατά την κατάθεση των ίδιων μαρτύρων, μάλιστα, τα έργα θα είχαν 

διαφορετική ταυτότητα, αν δεν υπήρχαν ο ………. και ………. (βλ. στη σελ. 12-13 τη σχετική 

περικοπή από την κατάθεση της ………. και στη σελίδα 27 τη σχετική περικοπή από την 

κατάθεση του ……….). Ουδεμία αμφιβολία καταλείπεται ενόψει των ανωτέρω, αλλά και των 

όσων κατωτέρω εκτίθενται, ότι τα ένδικα έργα αποτελούν έργα συνεργασίας, όπως αυτά 

οριοθετήθηκαν στην προπαρατεθείσα μείζονα πρόταση. Συλλογικά έργα αναμφίβολα δεν 

είναι, αφού εκλείπει προεχόντως το στοιχείο του επιβλέποντος καθοδηγητή και εν ταυτώ 

συντονίζοντος τις επιμέρους συμβολές, ενώ ο χαρακτηρισμός των ενδίκων έργων ως 

σύνθετων θα προϋπέθετε την αυτοτέλεια επιμέρους τμημάτων του έργου, που ομοίως δεν 

διαπιστώνεται. Ακόμα, άλλωστε, και αν θεωρείτο ότι αυτοτελές τμήμα του έργου αποτελούν 

οι κέρινες μορφές, τότε και πάλι, άπαντες οι δημιουργοί, θα αποκτούσαν δικαιώματα στο 

σύνθετο τελικό έργο, τα δε δικαιώματα επί των κέρινων μορφών θα ανήκαν και στους τρεις 

αδελφούς, στο μέτρο που εν προκειμένω απεδείχθη ότι και κατά το τμήμα αυτό, η 

καλλιτεχνική δημιουργία δεν ήταν αποκλειστικό πόνημα του ……….. Τινά εκ των ως άνω 

ένδικων εικαστικών έργων, εξάλλου, οι προμνησθέντες συνδημιουργοί εξέθεσαν αρχικά σε 

μουσείο στους Μουζακαίους. Το 1987, όμως, με το υπ’ αριθμ. 18.792/28-12-1987 συμβόλαιο 

αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Ιωαννίνων ………., τα τρία αδέλφια από κοινού 

προέβησαν σε αγορά από τους κληρονόμους ………. μιας παλαιάς διώροφης οικίας με υπόγειο, 

στην οδό Καραμανλή, αρ. 15, ως έγγιστα στην Κεντρική Πύλη του Κάστρου των Ιωαννίνων, η 

οποία (οικία) είχε χαρακτηρισθεί διατηρητέο κτίριο με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού 

(ΦΕΚ 586/04-11-1987) και η οποία ευρίσκετο σε άσχημη κατάσταση, χρήζουσα εκ βάθρων 

ανακαίνισης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως μουσείο, στο οποίο θα μεταφέρονταν οι 

εικαστικές συνθέσεις, που είχαν ως τότε φιλοτεχνηθεί, αλλά και θα εκτίθεντο οι τότε 

φιλοτεχνούμενες και οι μέλλουσες να φιλοτεχνηθούν. Το φαινόμενο στο συμβόλαιο τίμημα 

ήταν 11.000.000,00 δρχ., η πραγματική, όμως, αξία του ακινήτου ήταν πολύ μεγαλύτερη, αν 

ληφθεί υπόψη η θέση του και η ιδιότητά του ως νεοκλασικού κτιρίου, που θεωρείτο τυπικό 

δείγμα της γιαννιώτικης αστικής αρχιτεκτονικής των αρχών του περασμένου αιώνα. 

Απαιτούνταν, εξάλλου, μεγάλες οικονομικές δαπάνες για την ανακαίνιση του χώρου και ιδίως 

τη διαμόρφωσή του ως μουσείου για τη δημόσια έκθεση των ενδίκων εικαστικών συνθέσεων, 

αλλά και την υλοποίηση της ιδέας ο επισκέπτης να ακολουθεί ένα ειδικά διαμορφωμένο 

διάδρομο εντός του χώρου του μουσείου, έχοντας προ οφθαλμών μία εικαστική σύνθεση 

κάθε φορά, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του από τις λοιπές συνθέσεις. Για την κάλυψη 

του κόστους της αγοράς συνήφθησαν συμβάσεις δανείου στο όνομα και των τριών αδελφών 

με την τότε Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ προς εξασφάλιση των απαιτήσεων 

της τελευταίας ενεγράφησαν υποθήκες σε δύο τουλάχιστον ακίνητα, που ανήκαν σε όλους 

από κοινού, όπως αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμ. 28.553/23-07-1998 πράξη εξάλειψης 

υποθηκών, που συνέταξε η συμβολαιογράφος Ιωαννίνων, ……….. Η ανακαίνιση και 



διαμόρφωση του κτιρίου κατά τρόπο κατάλληλο για την υποδοχή των εκθεμάτων (βλ. και την 

υπ’ αριθμ. 228/88 εκδοθείσα από την Πολεοδομία Ιωαννίνων οικοδομική άδεια) 

ολοκληρώθηκε το έτος 1996, οπότε και οι ήδη έως τότε φιλοτεχνηθείσες εικαστικές συνθέσεις 

μεταφέρθηκαν στο εν λόγω κτίριο, που με σύμφωνη γνώμη όλων των συνδημιουργών ήρξατο 

τη λειτουργία του ως μουσείου, με ελεύθερη την είσοδο των ενδιαφερομένων να το 

επισκεφθούν, χωρίς την καθιέρωση εισιτηρίου. Στο κτίριο του μουσείου υφίστατο και ένα 

υπόγειο, στο οποίο αργότερα τοποθετούνταν στολές, εκμαγεία, ημιτελή έργα και άλλα 

χρήσιμα για τους δημιουργούς υλικά, αλλά και μία σοφίτα, η οποία αποτέλεσε τον κατ’ εξοχήν 

χώρο καλλιτεχνικής δημιουργίας. Το γεγονός ότι το κτίριο του μουσείου αγοράσθηκε με 

δαπάνες απάντων των τριών αδελφών, αλλά και με διακινδύνευση ομοίως της περιουσίας 

απάντων μέσω της υποθήκευσής της για την εξασφάλιση των τραπεζικών απαιτήσεων από τις 

δανειακές συμβάσεις, ενισχύει την άποψη ότι το καλλιτεχνικό έργο ήταν κοινό και εξηγεί το 

γεγονός ότι έκαστος των συνδημιουργών ένοιωθε προσωπική ηθική υποχρέωση, αλλά και 

άσβεστη επιθυμία να συμβάλει προσωπικώς στην δημιουργία ενός χώρου, κατάλληλου να 

φιλοξενήσει τα εκθέματα. Τα ανωτέρω, μάλιστα, ίσχυαν κατά μείζονα λόγο για τον ………. και 

τον ………., οι οποίοι είχαν κατά τα προεκτεθέντα και τέκνα, τα οποία επιθυμούσαν να 

ενισχύσουν για τη δημιουργία οικονομικής και οικογενειακής τους αυτοτέλειας, αλλά και για 

την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Είναι χαρακτηριστική η κατάθεση της θυγατέρας του 

………., ………., η οποία κατά την ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου 

κατάθεσή της αναφέρθηκε στη λιτότητα, με την οποία αντιμετωπίστηκε ο εορτασμός του 

γάμου της, την ίδια στιγμή, που δαπανώντο σημαντικά χρηματικά ποσά για την ανακαίνιση και 

τη λειτουργία του Μουσείου (βλ. σελ. 7-8 των πρακτικών). Οι εναγόμενοι στις υπό στ. Α΄ και 

Β΄ αγωγές, βέβαια, αρνούνται ότι δαπανήθηκαν από τις οικογένειες των λοιπών δύο αδελφών 

χρήματα για την αγορά και ανακαίνιση του προπεριγραφέντος χώρου, χωρίς, όμως, και να 

προσβάλλουν ως εικονική τη σύμβαση πώλησης του ακινήτου αυτού ως προς το πρόσωπο 

των φερομένων αγοραστών του. Την ίδια, δηλαδή, στιγμή, που εξακολουθούν να θεωρούν 

εαυτούς νομίμους συγκυρίους του ακινήτου, αρνούνται ότι κατέβαλαν χρήματα για την αγορά 

του, εκτιθέμενοι, όμως, αθεράπευτα κατά τον τρόπο αυτό σε αντιφάσεις. Ο υιός του ………., 

………., μάλιστα, στην ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατάθεσή του, ανέφερε ότι ο 

πατέρας του δεν μπορούσε να συμβάλει οικονομικά στην αγορά ενός τέτοιου ακινήτου, επειδή 

είχε χαμηλό εισόδημα από την εργασία του, ερωτηθείς, όμως, εν συνεχεία για την εν γένει 

οικονομική κατάσταση της οικογενείας του, παραδέχθηκε ότι διέθετε ακίνητα, που απέφεραν 

εισόδημα, αποδυναμώνοντας κατά τον τρόπο αυτό την όποια πειστικότητα της προηγούμενης 

θέσης του (βλ. στη σελίδα 29 των πρακτικών). Ακολούθησε, εξάλλου, το θέμα της 

ονοματοδοσίας του μουσείου. Η τελική μορφή του ονόματος διαμορφώθηκε ως «Μουσείο 

Κέρινων Ομοιωμάτων ……….». Η επιλεγείσα ονομασία φαίνεται να παρέχει πράγματι εκ 

πρώτης όψεως ένα επιχείρημα υπέρ της υποστηριζομένης από την ενάγουσα – εναγομένη, 

………., θέσεως, η οποία, όμως, τελικά πρέπει να αποκρουσθεί ενόψει όσων αμέσως κατωτέρω 
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εκτίθενται. Ειδικότερα, οι τρεις αδελφοί σκέπτονταν αρχικώς να ονομάζεται το μουσείο ως 

«Μουσείο ……….» ή «Μουσείο Αδελφών ……….» ή «Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων 

Ιωαννίνων». Τούτο αποδεικνύεται και από την από 17-06-1996 επιστολή, που έστειλαν τα 

τρία αδέλφια προς το περιοδικό «ΕΥ», με την οποία υπέβαλαν προς τη Διεύθυνση του 

περιοδικού την παράκληση να τους αποσταλεί αντίτυπο του πρώτου τεύχους αυτού, όπου και 

γινόταν μνεία της εκθέσεως. Η επιστολή αυτή υπογράφεται από τον ………. ως διευθυντή του 

«Μουσείου Κέρινων Ομοιωμάτων Ιωαννίνων», ενώ και η θυγατέρα του ………., κατά την 

ένορκη ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου κατάθεσή της, ανέφερε ότι είχαν 

τυπωθεί και κάποιες μπλούζες και αναμνηστικά με την ονομασία «Μουσείο ……….» (βλ. στη 

σελίδα 17 των πρακτικών). Ωστόσο, ο αδελφός των τριών συνδημιουργών, ………., με τον 

οποίο αντιδικούσαν οι ως άνω τρεις αδελφοί ήδη από το έτος 1986 κατά τα προεκτεθέντα και 

ο οποίος είχε δημιουργήσει και ο ίδιος νέο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων υπό τον τίτλο 

«Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας ……….» ή «Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων ……….» στο Μπιζάνι 

Ιωαννίνων, όπου και είχε μεταφέρει τα πνευματικά του έργα από τους Μουζακαίους, 

αποτελούσε εμπόδιο σε μία ονοματοδοσία, ως οι προμνησθείσες, γιατί αυτές δημιουργούσαν 

σύγχυση στους υποψήφιους επισκέπτες, η δε ονομασία «Μουσείο Αδελφών ……….» 

παρέπεμπε ευθέως και στον ίδιο τον ………., ο οποίος έχοντας διαγράψει αυτόνομη πλέον 

πορεία ουδόλως το επιθυμούσε. Ως εναλλακτική παρίστατο η ονομασία «Μουσείο Κέρινων 

Ομοιωμάτων ………., ……….και ……….», η οποία, όμως, για λόγους λεκτικής σκοπιμότητας 

εγκαταλείφθηκε, αφού ήταν εξαιρετικά μεγάλη και δύσχρηστη (βλ. σχετικώς στη σελίδα 32 

των πρακτικών την περί τούτου κατάθεση του μάρτυρα ………. σε συνδυασμό με την 

κατάθεση της μάρτυρος ………. στη σελίδα 6 των πρακτικών). Με κοινή τους απόφαση τότε, 

οι τρείς αδελφοί, που υπήρξαν πάντοτε ιδιαιτέρως αγαπημένοι μεταξύ τους, συμφώνησαν 

στην ονομασία «Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων ……….». Τούτο δεν κατέλειπε πικρία στους 

άλλους δύο αδελφούς, αντιθέτως δε, έγινε αποδεκτή ως λύση, τιμής ένεκεν προς το πρόσωπο 

του ………., ο οποίος αφιέρωνε περισσότερο χρόνο στο μουσείο, ασχολείτο περισσότερο με τα 

θέματα, που το απασχολούσαν, καθώς είχε περισσότερο ελεύθερο χρόνο συγκριτικά με τους  

αδελφούς του λόγω της οικογενειακής του κατάστασης, και εν τέλει ορίστηκε με κοινή 

απόφαση και των τριών αδελφών διευθυντής του μουσείου. Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο 

αυτό ότι ο σημαίνων ρόλος του ………. στο μουσείο, αλλά και η πλήρης αφιέρωση της ζωής 

του σε αυτό αναγνωρίζονται από τον ενάγοντα αδελφό του ……….. Από την άλλη πλευρά, ο 

………., αν είχε δαπανήσει μόνος αυτός όλα τα αναγκαία χρηματικά ποσά για την αγορά του 

κτιρίου, αν αποπλήρωνε μόνος αυτός τα ποσά των δανείων και αν δημιουργούσε μόνος αυτός 

τις ένδικες εικαστικές συνθέσεις, θα παρέμενε δυσεξήγητος ο λόγος για τον οποίο 

εμπλέκονταν στις αποφάσεις, τις ενέργειές του και τις δικαιοπραξίες του (δανειακές 

συμβάσεις, σύμβαση αγοράς ακινήτου, παραχώρηση υποθηκών, ίδρυση Μουσείου κλπ) και οι 

λοιποί δύο αδελφοί του και πάντως δεν είναι δυνατό να αναζητηθεί μία πειστική εξήγηση στο 

ότι όλα τούτα λάμβαναν χώρα είκοσι και πλέον έτη πριν το θάνατο του ………., επειδή αυτός 



σκεπτόταν πως κάποτε αορίστως στο μέλλον το πνευματικό του έργο θα κληροδοτείτο στους 

συγγενείς του και ιδίως τους ανεψιούς του, εξέλιξη για την οποία ούτε υφίστατο οιαδήποτε 

νομική υποχρέωση ούτε ως βεβαία διαγραφόταν, αν ληφθεί υπόψη και το πλήθος των 

σχεδίων διαθηκών που ο ………. συνέταξε  προς το τέλος του βίου του, επιθυμώντας να 

ρυθμίσει την τύχη της εν ζωή περιουσίας του. Τα κέρινα ομοιώματα των τριών αδελφών 

εντός του μουσείου αποτελούν μία πρόσθετη επιβεβαίωση του γεγονότος της 

συνδημιουργίας. Ισχυρίζεται, βέβαια, η ενάγουσα της υπό στ. Δ΄ αγωγής ότι οι τρείς αδελφοί 

ήταν συνιδρυτές του μουσείου, όχι, όμως, και συνδημιουργοί των έργων, εκδοχή, όμως, που 

πρέπει να αποκρουσθεί, όχι μόνο διότι αντιμάχεται όλα όσα ήδη προεκτέθηκαν, αλλά και διότι 

καταλείπει εν τέλει αναπάντητο το ερώτημα του λόγου για τον οποίο δύο αμέτοχα πρόσωπα, 

που είχαν περιθωριακή μόνο και περιστασιακή δράση στην δημιουργία, εμφανίζονταν να 

ενδιαφέρονται για ένα μουσείο, του οποίου αναγορεύθηκαν και συνιδρυτές, παρά το γεγονός 

ότι, κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, δεν το ενίσχυαν οικονομικά και δεν είχαν καλύψει 

οιαδήποτε δαπάνη για τη λειτουργία του. Η ενάγουσα – εναγομένη ………. προσκομίζει πλήθος 

λογαριασμών και άλλων εγγράφων (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΙ, έγγραφα ασφάλισης της ιδίας της ………. ως 

υπαλλήλου κ.α.), που αφορούν το μουσείο, στα οποία (έγγραφα) ως οφειλέτης έναντι των 

εκδοτών των λογαριασμών φέρεται ο ………., επιχειρώντας κατά τον τρόπο αυτό να καταδείξει 

ότι οι λοιποί δύο αδελφοί ήταν αμέτοχοι σε ζητήματα, που αφορούσαν στο μουσείο, και κατ’ 

επέκταση δεν ήταν και συνδημιουργοί των ενδίκων έργων. Όμως, το επιχείρημά της αυτό 

στερείται πειστικότητας, ενόψει του γεγονότος ότι ο ………. ήταν διευθυντής του μουσείου και 

ενεργούσε υπό την ιδιότητά του αυτή, το δε μουσείο στερείτο νομικής προσωπικότητας και 

δεν ήταν δυνατό να αποτελέσει υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εξ αυτού του 

λόγου. Τινά εκ των λοιπών εγγράφων και φερομένων ως τηρουμένων από τον ίδιο τον ………. 

σημειώσεων, εξάλλου, είναι λίαν αμφίβολο, αν έχουν γραφεί πράγματι από τον ίδιο, 

λαμβανομένης υπόψη της ιδιότητάς του ως δασκάλου από τη μία πλευρά και της 

παρατηρούμενης σοβαρής ανορθογραφίας από την άλλη πλευρά, όπως στην περίπτωση 

τετραδίου - εξοδολογίου, στο εξώφυλλο του οποίου αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η 

λέξη «ΕΞΩΔΑ». Άλλωστε, και ο ενάγων – εναγόμενος ………. προσκομίζει από την πλευρά του 

έτερα έγγραφα, όπου οι τρείς αδελφοί φέρονται ως ενεργούντες από κοινού σε σχέση με το 

Μουσείο και δη τόσο αυτό που λειτουργούσε στους Μουζακαίους, όσο και αυτό, που εν 

συνεχεία λειτούργησε στην οδό Καραμανλή, αρ. 15 (βλ. πχ την από 28-07-1990 αίτηση προς 

τον Πρόεδρο της τ. Κοινότητας Μουζακαίων, η οποία αφορά σε αίτημα απομάκρυνσης 

μικροπωλητών από την είσοδο του τότε μουσείου και υπογράφεται και από τους τρείς 

αδελφούς, την από 10-03-1996 αίτηση προς τον Διευθυντή της 3ης ΔΕΚΕ Ιωαννίνων και προς 

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών με θέματα την τοποθέτηση πληροφοριακών 

πινακίδων για το Μουσείο και την τοποθέτηση ζαρντινιέρων έμπροσθεν του επί της οδού 

Καραμανλή, αρ. 15 Μουσείου, που υπογράφεται και από τους τρεις αδελφούς, τις από 27-04-

1999 αιτήσεις προς την Τεχνική Υπηρεσία και προς το ΑΤ Τροχαίας Ιωαννίνων για τη 
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μεταφορά της στάσης αστικού λεωφορείου του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων από την είσοδο του 

Μουσείου σε έτερη θέση, την από 26-03-2001 επιστολή προς τη Διεύθυνση Τηλεφωνικού 

Καταλόγου ΟΤΕ, την από 04-01-2000 ευχαριστήρια επιστολή προς τον εκδότη του περιοδικού 

«Εθνική και Λαϊκή Αυτοάμυνα» για την προβολή του Μουσείου από τις σελίδες του 

περιοδικού, την από 07-03-2003 αίτηση προς τον Δήμαρχο κα Αντιδήμαρχο του Δήμου 

Ιωαννιτών για την ευνοϊκή μεταχείριση του Μουσείου ως προς το ζήτημα της καταβολής 

δημοτικών τελών κ.α., που υπογράφονται και από τους τρεις αδελφούς). Τελικώς, οι τρείς 

αδελφοί, έχοντας δοκιμάσει την πικρή επίγευση από την εμπειρία της αντιδικίας τους με τον 

αδελφό τους ………., την 01-08-2002, υπέγραψαν ένα έγγραφο, το οποίο τιτλοφορείται ως 

ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο αναφέρεται ότι «Το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, που 

φέρει - τιμής ένεκεν – την επωνυμία “Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων ……….” είναι έργο και 

των τριών αδελφών, ήτοι του Αθανασίου, του Γεωργίου και του ………., και ως εκ τούτου 

ανήκει και εις τους τρεις αδελφούς εξ αδιαιρέτου, όπως ακριβώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

(εννοούν του Μουσείου)». Το έγγραφο υπογράφεται και από τους τρεις αδελφούς, όμοιου δε 

περιεχομένου έγγραφο υπεγράφη και στις 11-08-2002 από τους τρεις αδελφούς, πέραν της 

από 01-08-2002 όμοιου περιεχομένου βεβαίωσης, η οποία υπογράφεται μόνο από τον ……….. 

Τα έγγραφα αυτά δεν εμπεριέχουν δικαιοπρακτικές δηλώσεις βούλησης, αποτελούν 

ουσιαστικώς έγγραφα μαρτυρίας  και υπεγράφησαν, προκειμένου να υφίσταται για παν 

ενδεχόμενο ένα σημαντικό αποδεικτικό μέσο, στην περίπτωση που υπήρχε εξ οιασδήποτε 

πλευράς ενδεχόμενη αμφισβήτηση στο μέλλον. Το ζήτημα απασχολούσε τους τρεις 

αδελφούς, που είχαν θέσει πολλάκις τον προβληματισμό τους στον τότε λογιστή τους, ………., 

ο οποίος ήταν και λογιστής του Μουσείου από το χρόνο ιδρύσεώς του μέχρι το χρόνο 

θανάτου του ………. και ο οποίος επιβεβαίωσε το γεγονός κατά την ένορκη κατάθεσή του 

ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου (βλ. σελ. 33 των πρακτικών). Ο ίδιος ο 

ως άνω μάρτυρας προσέθεσε εξεταζόμενος ότι το ζήτημα απασχολούσε τους τρείς αδελφούς 

ενόψει και της επιλεγείσας ονομασίας του Μουσείου, η οποία, για τους λόγους που 

προεκτέθηκαν, δημιουργούσε κατ’ αρχάς την εντύπωση της ύπαρξης ενός και μόνον 

δημιουργού. Οι τρεις αδελφοί επισκέπτονταν αρκετές φορές το λογιστικό γραφείο του Κωστή 

και, μάλιστα, πάντοτε από κοινού, αφού υπήρξαν μεταξύ τους ιδιαιτέρως αγαπημένοι, όπως 

επιρρωνύεται και από την κατάθεση του ανωτέρω μάρτυρα. Συνειδητά, συνεπώς, ενόψει της 

προχωρημένης ηλικίας τους αφενός, αλλά και της εμπειρίας τους από την μακρόχρονη 

αντιδικία τους με τον αδελφό τους ………. αφετέρου, οι τρείς αδελφοί επιθυμούσαν να 

αποτυπώσουν την πραγματική κατάσταση σε μία σαφή και ανεπίδεκτη πολλαπλώς ερμηνειών 

επιβεβαιωτικού χαρακτήρα δήλωση, που πράγματι συντάχθηκε και υπεγράφη κατά τα 

προεκτεθέντα. Άπαντα τα ως άνω υπογραφέντα έγγραφα, μάλιστα, κατατέθηκαν από τον 

………. στον συμβολαιογράφο Ιωαννίνων, ………., στις 20-11-2006, συνταχθείσας σχετικώς της 

υπ’ αριθμ. 24.734/06-11-2006 πράξης εμφάνισης. Η ενάγουσα – εναγομένη ………., αλλά και 

οι υπεισελθόντες στη θέση του αρχικώς εναχθέντος και ήδη αποβιώσαντος, ………., 



κληρονόμοι του, ισχυρίζονται ότι στα έγγραφα αυτά δεν αποτυπώνεται η πραγματικότητα και 

ότι τούτα τα έγγραφα συντάχθηκαν για φορολογικούς λόγους. Ειδικότερα, ισχυρίζονται ότι τα 

έγγραφα αυτά συντάχθηκαν σε χρόνο, που είχε διαγνωσθεί ανίατη ασθένεια στον ………. και η 

αιτία σύνταξής τους ήταν το γεγονός ότι η αξία των έργων ήταν μεγάλη, ότι η φορολογία 

κληρονομίας θα ήταν εξίσου σημαντική και δυσβάσταχτη για τους κληρονόμους του ………. 

και ότι με τον τρόπο αυτό σκοπήθηκε ο μετριασμός της, αφού ως κληρονομιαία περιουσία θα 

εμφανιζόταν το 1/3 των πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων και όχι το σύνολο αυτών. 

Όμως, ο ισχυρισμός αυτός δεν κρίνεται πειστικός. Κατ’ αρχάς η ανωτέρω θέση προβάλλεται 

κατά τρόπο εξόχως αόριστο, αφού τα φορολογικά πλεονεκτήματα δεν εξειδικεύονται, ούτε 

ποσοτικοποιούνται, ώστε να είναι δυνατό να σταθμιστεί το τυχόν κίνητρο των ανωτέρω για 

τη σύνταξη ενός τέτοιου εγγράφου. Ουδεμία, άλλωστε, πειστική έκθεση ενός εκτιμητή τέχνης 

προσκομίζεται, ώστε να είναι δυνατό να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα ως προς την 

πραγματική οικονομική αξία των ενδίκων εικαστικών συνθέσεων, προσθέτως δε, ουδεμία 

πειστική λογιστική έκθεση προσκομίζεται, ώστε να είναι δυνατό να εκτιμηθεί το ύψος τους 

φόρου κληρονομίας, που με τρόπο μακάβριο (σημ: είχε ήδη διαγνωσθεί ανίατη ασθένεια στον 

……….), υποθετικά υπολόγισαν οι τρείς αδελφοί προ του θανάτου του ………., και κατέληξαν 

στην εν λόγω ενέργεια in fraudem legis, ώστε να εμφανιστεί κατά τα 2/3 μικρότερης αξίας η 

κληρονομιαία περιουσία, που θα μεταβιβαζόταν στους άδηλους ως τότε κληρονόμους. 

Επιπλέον, ο ενόρκως ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου εξετασθείς 

μάρτυρας Κωνσταντίνος Κωστής, με σαφήνεια και πειστικότητα κατέθεσε ότι οι τρείς αδελφοί 

είχαν τέτοιο ηθικό παράστημα και εν γένει συγκρότηση, ώστε ουδόλως θα κατέφευγαν σε 

υπολογισμούς και τακτικές φοροαποφυγής του ανωτέρω ύφους, για να τύχουν 

απροσδιόριστου ύψους οικονομικής ελάφρυνσης στο μέλλον και, μάλιστα, καθόσον αφορά 

στον ίδιο τον ………., και σε βάρος της υστεροφημίας του, αφού από μοναδικός δημιουργός, 

κατά την ανωτέρω εκδοχή, θα καταγραφόταν εφεξής ως συνδημιουργός [βλ. στη σελίδα 33 

των πρακτικών τη σχετική περικοπή από την κατάθεση του μάρτυρα Κωστή, στην οποία ο 

ανωτέρω αναφέρει «Δεν ήταν από τους ανθρώπους (που λογάριαζαν) πώς θα πληρώσουν 

λιγότερους φόρους …Οι οικογένειες ………. είναι εκπληκτικές οικογένειες. Δεν είναι από τους 

ανθρώπους, που θα κλέψουν το Κράτος. Είναι καλοί και αγαθοί άνθρωποι»]. Και δε συνάδει, 

άλλωστε, μια τέτοια οικονομικού χαρακτήρα προσέγγιση, όπως αυτή που επικαλείται η 

ενάγουσα της υπό στ. Δ΄ αγωγής, αλλά και οι λοιποί αντίδικοι του ενάγοντος των υπό στ. Α΄ 

και Β΄ αγωγών, με την συνειδητά ληφθείσα από τα ίδια ως άνω πρόσωπα απόφαση να 

λειτουργεί χωρίς την καθιέρωση αντιτίμου – εισιτηρίου το Μουσείο, μολονότι τούτο θα 

μπορούσε να αποφέρει σημαντικά, οικονομικού χαρακτήρα, οφέλη στους συνιδρυτές του και 

συνδημιουργούς των ενδίκων έργων. Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιοι οι ανωτέρω δηλούντες τρεις 

αδελφοί, είναι πέραν ή βέβαιο ότι, αν αποσκοπούσαν απλώς σε διευθέτηση ζητημάτων 

φορολογικού χαρακτήρα, θα συνέτασσαν, ταυτόχρονα με την υπογραφή της ανωτέρω 

δήλωσης, κάποιο αντέγγραφο, που θα χρησιμοποιείτο για την αποκατάσταση της αληθείας, σε 
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περίπτωση αμφισβήτησής της. Το κατατεθέν από τον ………. ότι η σύνταξη των 

συμφωνητικών ήταν αποτέλεσμα πιεστικών ενεργειών του ………. δεν επιβεβαιώνεται από 

οιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, αντιθέτως δε, οι σχέσεις των δύο αδελφών παρέμειναν 

εξαιρετικές μέχρι τελευτής του βίου του Αθανασίου, ο οποίος πέντε μήνες πριν το θάνατό 

του, στην από 01-07-2005 διαθήκη του, αναφέρει ότι κληροδοτεί το ποσό της αποζημίωσης 

λόγω ρυμοτομίας, που δικαιούται από το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του στο επί της οδού ………. 

ακίνητο, στον ………., «…γιατί ήταν ο μόνος, που του συμπαραστάθηκε στα προβλήματα 

υγείας…». Ουδόλως, άλλωστε, κλονίζει την περί των ανωτέρω πλήρως σχηματισθείσα 

δικανική πεποίθηση του παρόντος Δικαστηρίου, η ενώπιον του συμβολαιογράφου Ιωαννίνων, 

………., στις 18-04-2007, διατυπωθείσα δήλωση του ίδιου του ………. ότι τα ένδικα έργα είναι 

αποκλειστικό πνευματικό δημιούργημα του ………., δήλωση που ο ανωτέρω επανέλαβε και με 

το από 11-07-2006 έγγραφο σημείωμά του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων, στο πλαίσιο δίκης ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ αυτού και του ……….. Η εν λόγω 

δήλωση, η οποία σημειωτέον δεν κρίθηκε πειστική ούτε από τις υπ’ αριθμ. 2436/2006 και 

1148/2007 αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων του ανωτέρω δικαστηρίου, που πιθανολόγησαν 

ότι τα ένδικα έργα ήταν κοινά, δεν είναι δυνατό να αναγνωσθεί αποσπασματικά και χωρίς 

συσχετισμό προς τις εν γένει περιστάσεις, υπό τις οποίες διατυπώθηκε, ήτοι προς το γεγονός 

ότι ο ………. είχε αποβιώσει και είχε ήδη ανακύψει η παρούσα αντιδικία μεταξύ των δύο 

λοιπών αδελφών και της υπαλλήλου του Μουσείου, ενάγουσας – εναγομένης, ………., την 

οποία ο ………. είχε ορίσει κληρονόμο στο εξ αδιαιρέτου μερίδιό του επί του επί της οδού 

Καραμανλή, αρ. 15 ακινήτου, αλλά και επί του πνευματικού του έργου, βαρύνοντάς την με 

καταπίστευμα στα ίδια ως άνω περιουσιακά του στοιχεία υπέρ των ανεψιών του, ………. και 

………., εκ των οποίων ο δεύτερος είναι υιός του ………. και σε συνεννόηση με την ………. 

επιχείρησε το πρώτον την έναρξη της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης του Μουσείου με τη 

συναίνεση του πατρός του, αλλά παρά την έντονη αντίθεση του ενάγοντος ………., ο οποίος 

παρέμενε αταλάντευτος στην αρχική του θέση για τη μη οικονομική εκμετάλλευση των 

εκθεμάτων με την τοποθέτηση εισιτηρίου, όπως ήταν, άλλωστε, και η ποικιλοτρόπως 

εκπεφρασμένη βούληση του ήδη αποβιώσαντος αδελφού του και συνδημιουργού ……….. Η 

δήλωση, δηλαδή, του ………., αποτελούσε εν ταυτώ έμμεση στήριξη και στον υιό του, ο 

οποίος είχε λάβει θέση υπέρ της ………. στην αντιδικία με τον ………., απέβλεπε δε και στην 

παντί τρόπω λειτουργία του Μουσείου υφ’ οιονδήποτε καθεστώς. Επιπλέον, κατά το χρόνο 

διατύπωσης των εν λόγω θέσεων ο ………. ήταν ήδη 90 ετών και με ιδιαιτέρως κλονισμένη την 

υγεία του (είχε υποστεί εγκεφαλικό), ώστε το περιεχόμενο των δηλώσεών του να αξιολογείται 

και υπό το πρίσμα αυτό. Συνεπώς, δεν αποδεικνύεται ο αγωγικός ισχυρισμός της ενάγουσας 

της υπό στ. Δ΄ αγωγής ότι κατά την προμνησθείσα ημερομηνία (01-08-2005) έλαβε χώρα 

κατάρτιση δικαιοπραξίας με περιεχόμενο την μεταβίβαση αιτία δωρεάς του αποκλειστικού 

ηθικού δικαιώματος του ………. επί των ενδίκων έργων προς τους αδελφούς του ………. και δη 

κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου σε έκαστο εξ αυτών. Τέτοια δικαιοπραξία θα έπασχε 



πράγματι από ακυρότητα, αφού η εν ζωή μεταβίβαση ηθικού δικαιώματος δεν είναι κατά νόμο 

δυνατή σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2121/1993, κατά τα προεκτεθέντα στη μείζονα 

πρόταση της παρούσας. Δεν αποδεικνύεται, όμως, η σύναψη τέτοιας άκυρης δικαιοπραξίας, 

αφού ο ………. είχαν καταστεί πρωτογενώς συνδικαιούχοι των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας επί των ενδίκων έργων. Αποδεικνύεται, περαιτέρω, ότι ο ………. απεβίωσε την 01-

12-2005. Για τη ρύθμιση της κληρονομικής του διαδοχής κατέλειπε την από 30-05-2005 

ιδιόγραφη διαθήκη του, που δημοσιεύθηκε με τα υπ’ αριθμ. 32/2006 πρακτικά του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. Πέραν των λοιπών διατάξεων τελευταίας βούλησης, 

που περιέχονται στη διαθήκη αυτή, συμπεριλαμβάνεται και διάταξη με το ακόλουθο 

περιεχόμενο : «…Ο τι δικαιούμαι από το κτήμα επί της οδού Καραμανλή 15, το αφήνω στην 

………. από τους Μουζακαίους με τους εξής αυστηρούς όρους, που θέλω να τηρηθούν 

αυστηρά, ότι : Δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να το πουλήσει, ούτε να το παραχωρήσει σε 

άλλον, ούτε να το ενοικιάσει, αλλά να το κρατήσει μόνον για τον εαυτό της, μέχρις εκεί που ο 

Θεός θα την έχει εν ζωή και μετά θα περιέλθει στην κυριότητα των δύο ανεψιών μου ………. 

…». Με την εν λόγω διάταξη, ο διαθέτης κληροδότησε τόσο το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του επί 

του επί της οδού Καραμανλή, αρ. 15, ακινήτου, όσο και επί του εξ αδιαιρέτου ποσοστού του 

επί του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί του εκτιθέμενου στο ακίνητο αυτό 

πνευματικού του έργου στην ………. , την οποία βάρυνε με καταπίστευμα υπέρ των ανεψιών 

του, ήτοι υπέρ του Νικολάου και υπέρ του ………. (άρθρα 1923 επ.). Επιπλέον, βέβαια, έθεσε 

και αίρεση με περιεχόμενο την παράλειψη ορισμένων συμπεριφορών, τις οποίες ρητώς 

απαρίθμησε στην εν λόγω διάταξή του (άρθρο 1798 ΑΚ). Το περιεχόμενο της ως άνω 

διάταξης τελευταίας βούλησης δεν είναι απολύτως σαφές, διότι δεν προκύπτει με σαφήνεια το 

αν ο διαθέτης επιθυμούσε την κληροδότηση μόνον του εξ αδιαιρέτου ποσοστού 

συγκυριότητάς του (1/3) επί του επί της οδού Καραμανλή, αρ. 15 κειμένου ακινήτου ή αν, 

επιπλέον, στην έννοια «κτήμα» συμπεριέλαβε και το αντίστοιχο εξ αδιαιρέτου ποσοστό 

δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των ενδίκων εικαστικών συνθέσεων. Η αληθής 

βούληση του διαθέτη, όπως αυτή προκύπτει από την, έστω ατελώς, εξωτερικευθείσα στη 

διαθήκη δήλωσή του, ερμηνευόμενη χωρίς προσήλωση στις λέξεις (άρθρο 173 ΑΚ) και χωρίς 

να ενδιαφέρει η αντίληψη των τρίτων ως προς το περιεχόμενο αυτής, καθώς το άρθρο 200 ΑΚ 

δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση ερμηνείας διατάξεων τελευταίας βούλησης, όπου 

ακολουθείται αποκλειστικώς η υποκειμενική μέθοδος ερμηνείας (ΑΠ 1069/2007 ΧρΙΔ 8. 35, 

ΑΠ 865/2006 ΝοΒ 54. 1278, ΑΠ 644/2006 ΝοΒ 54. 1033, ΑΠ 1225/2005 ΕλλΔνη 2006. 159, 

Απ. Γεωργιάδης, Κληρονομικό Δίκαιο, 2010, σελ. 299-300, Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο, Τ. ΙΙ, 

2004, σελ. 278 επ.), ήταν να κληροδοτηθεί στη, βαρυνόμενη με καταπίστευμα, ενάγουσα της 

υπό στ. Δ΄ αγωγής, ………., το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του ………. τόσο επί του δικαιώματος 

κυριότητας, όσο και επί του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των ενδίκων έργων. Ο 

………. δεν διέλαβε ειδικότερη διάταξη για την τύχη του πνευματικού του έργου στη διαθήκη 

του. Στις συνταχθείσες σε προγενέστερο χρόνο, ήτοι στις 03-05-2004, 01-07-2005 και 04-04-
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2005, εν συνεχεία ανευρεθείσες διαθήκες του, εκ των οποίων, μάλιστα, η τελευταία 

δημοσιεύθηκε με τα υπ’ αριθμ. 10/13-01-2006 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, άπασες δε ανακαλούνται ουσιαστικώς σιωπηρά από 

την χρονικά μεταγενέστερη, από 30-05-2005 διαθήκη του, με την οποία ρυθμίζεται κατά 

τρόπο εν μέρει διαφορετικό η τύχη των ίδιων περιουσιακών στοιχείων του διαθέτη (βλ. άρθρο 

1764 παρ. 1 ΑΚ), δεν περιέχονται ειδικότερες σαφείς διατάξεις, που να αφορούν στα 

πνευματικά δικαιώματα του διαθέτη επί των ενδίκων εικαστικών έργων. Συνεπώς, δεν είναι 

δυνατό να ισχύσουν εκ παραλλήλου οι προβλέψεις των πλειόνων διαθηκών και δη κατά τρόπο 

συμπληρωματικό η μία προς την άλλη (βλ. σχετικώς  Απ. Γεωργιάδη, ο.π., σελ. 224-225 και 

Ψούνη, ο.π., σελ. 256-257), αφού το ζήτημα, που αφορά στα πνευματικά δημιουργήματα του 

διαθέτη, δεν ρυθμίζεται κατά τρόπο ειδικό και σαφή ούτε στις χρονικά προγενέστερες 

διαθήκες. Το προσκομιζόμενο, άνευ ημεροχρονολογίας και υπογραφής «απόσπασμα Δ.», 

άλλωστε, αποτελεί ουσιαστικώς σχέδιο ιδιόγραφης διαθήκης, που δεν πληροί τους αναγκαίους 

κατά νόμο όρους για την εγκυρότητά του ως διαθήκης (άρθρα 1718 και 1721 ΑΚ). Ούτε, 

όμως, και στο κείμενο αυτού του σχεδίου διαθήκης γίνεται ειδικότερη σαφής αναφορά του 

διαθέτη στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που διαθέτει επί των ενδίκων έργων. 

Αντιθέτως, και σε αυτό το σχέδιο ο διαθέτης αναφέρει «Το μερίδιο, που δικαιούμαι από το 

κτήμα επί της οδού Καραμανλή 15 το αφήνω από μισό εξ αδιαιρέτου στα δύο ανίψια μου 

………. και ………. και με τους όρους ότι : 1) Οι επισκέψεις στο εκθετήριο δε θα σταματήσουν 

και 2) ότι το προσωπικό, που είναι η ………. (που προσέφερε τόσα πολλά) θα παραμείνει, 

όπως τώρα…». Παρόμοιες αναφορές γίνονται και στις λοιπές σιωπηρώς ανακληθείσες 

διαθήκες. Αποδεικνύεται, δηλαδή, ότι ο διαθέτης αντιμετωπίζει τον χώρο και το περιεχόμενό 

του ως ένα και το αυτό πράγμα, την τύχη του οποίου ρυθμίζει ενιαία, λαμβανομένου υπόψη 

ότι στις παραστάσεις του το κτίριο δε νοείται αποκομμένο από τη λειτουργική του αποστολή. 

Σε διαφορετική περίπτωση, θα παρέμενε άνευ εξηγήσεως το πώς ο διαθέτης ρύθμισε μεν με 

λεπτομερειακό τρόπο την τύχη όλων σχεδόν των περιουσιακών του στοιχείων, 

συμπεριλαμβανομένων και ήσσονος σημασίας ή αξίας αντικειμένων ή δικαιωμάτων (βλ. λ.χ. 

ρυθμίσεις για το αυτοκίνητό του ή για το δικαίωμα απόληψης αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας 

του επί της οδού ………. ακινήτου, στο οποίο τύγχανε συγκύριος κατά ποσοστό ¼ εξ 

αδιαιρέτου), παρέλειψε, όμως, να ρυθμίσει την τύχη του σημαντικότερου έργου της ζωής του, 

ήτοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των ενδίκων εικαστικών συνθέσεων, που 

συνδημιούργησε. Αν τούτο, μάλιστα, ίσχυε, τότε θα έπρεπε η τύχη των εν λόγω δικαιωμάτων 

να ρυθμισθεί κατά τους κανόνες της εξ αδιαθέτου διαδοχής στη δεύτερη τάξη αυτής (βλ. 

άρθρα 1814 και 1820 ΑΚ). Τούτο με τη σειρά του θα σήμαινε ότι τα πνευματικά δικαιώματα 

του ………. θα κληρονομούντο και από τον αδελφό του ………., με τον οποίο είχε επί χρόνια 

αντιδικήσει και οι σχέσεις τους είχαν κατά τρόπο ανεπανόρθωτο διαταραχθεί, αλλά και από 

έναν πέμπτο αδελφό του, ο οποίος διέμενε στην Αθήνα και με τον οποίο δεν διατηρούσε 

στενές σχέσεις, όπερ άτοπο. Συνεπώς, τα όσα ισχυρίζεται με τα δικόγραφα των προτάσεών 



του ο ενάγων των υπό στ. Α΄ και Β΄ αγωγών, όχι μόνο προβάλλονται όψιμα, αλλά τυγχάνουν 

και αβάσιμα και δη αντίθετα με τους αγωγικούς ισχυρισμούς στην υπό στ. Α΄ αγωγή, 

προκριματικό ζήτημα της οποίας είναι η ύπαρξη κοινωνίας μεταξύ των αντιδίκων και η οποία 

(σχέση κοινωνίας) δε θα μπορούσε να καταφαθεί στην περίπτωση, που ο ………. είχε 

κληροδοτήσει στην ………. μόνο τα δικαιώματά του επί της κυριότητας του ακινήτου και όχι 

και επί των έργων, αφού τότε θα είχε μεσολαβήσει η ρύθμιση της τύχης του εν λόγω 

περιουσιακού στοιχείου κατά τους κανόνες της εξ αδιαθέτου διαδοχής και συγκοινωνοί θα 

ήταν, μεταξύ άλλων, ο ………., ο πέμπτος αδελφός του αποβιώσαντος, αλλά και η εν ζωή 

σύζυγος του ………. . Η εν λόγω ερμηνεία, που επιχειρεί ο ως άνω ενάγων, ………., δεν υπήρξε 

αποτέλεσμα της μεταγενέστερης αποκάλυψης των λοιπών διαθηκών, όπως ισχυρίζεται, αλλά 

τη ερμηνευτικής επί της τελευταίας διαθήκης θέσης, που έλαβε κατά πιθανολόγηση η 

εκδοθείσα κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, υπ’ αριθμ. 2166/2010 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε και αυτή στο πλαίσιο της ένδικης 

υπόθεσης (αφορά σε αίτημα ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 1148/2007 απόφασης ασφαλιστικών 

μέτρων) και δι’ αυτής πιθανολογήθηκε ότι ο διαθέτης κληροδότησε το εξ αδιαιρέτου δικαίωμά 

του μόνο επί του ακινήτου (και όχι και επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) στην 

………., θέση, η οποία, όμως, πρέπει να αποκρουσθεί για τους λόγους που προεξετέθησαν. 

Όπως, άλλωστε, και ο ίδιος ο ………. πολλάκις ανέφερε κατά την ένορκη ενώπιον του 

παρόντος Δικαστηρίου κατάθεσή του, υπήρχε διάχυτη στην οικογένεια η αίσθηση ότι τα 

περιουσιακά αυτά στοιχεία μοιράζονταν σε τρία ίσα μέρη. Και πράγματι αυτό αποδεικνύεται 

από εκατέρωθεν εξώδικες (και δικαστικές) ομολογίες των νυν αντιδίκων κατά την απεύθυνση 

σε αλλήλους εξωδίκων δηλώσεων, προσκλήσεων και δικογράφων, στις οποίες άπαντες 

υπολαμβάνουν αρχικώς ότι ο ………. ήταν δικαιούχος σε ποσοστό 1/3 των δικαιωμάτων επί 

των έργων και το δικαίωμά του αυτό είχε κληροδοτήσει στην ……….  [βλ. τις από 19-05-2006 

και 01-06-2006 εξώδικες δηλώσεις γνωστοποιήσεις της ………. και του ………. , οι οποίες 

απευθύνονται προς τον ………. και στις οποίες ρητώς γίνεται αναφορά σε «…ανήκον κατ’ 

ισομοιρία και αδιαιρέτως σε όλους δικαίωμα … επί 67 κέρινων ομοιωμάτων … που απαρτίζουν 

12 συνθέσεις και εκτίθενται σε 12 αίθουσες …», η οποία εκτιμάται ελευθέρως κατ’ άρθρο 352 

παρ. 2 ΚΠολΔ ως εξώδικη ομολογία, αλλά και τη δικαστική ομολογία του ενάγοντος της υπό 

στ. Α΄ αγωγής, στο δικόγραφο της οποίας ομολογεί ότι είναι συγκοινωνός με την ………., ήτοι 

ότι στην ………. κληροδοτήθηκε και το δικαίωμα του ………. επί των έργων, η οποία (δικαστική 

ομολογία) ανεπιτυχώς επιχειρήθηκε να ανακληθεί με το δικόγραφο των προτάσεων, βλ. 

άρθρο 354 ΚΠολΔ]. Αρχικώς, βέβαια, η ………. προέβη σε αποδοχή κληρονομίας μόνο ως προς 

το επαχθέν σε αυτήν δικαίωμα επί του ακινήτου με την υπ’ αριθμ. 1108/04-05-2006 

συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομίας ενώπιον της συμβολαιογράφου Ιωαννίνων 

……….. Εκ τούτου, όμως, δεν μπορεί να συναχθεί το επιχείρημα ότι δε θεωρούσε εαυτή 

κληρονόμο επί των έργων, αφού αποδοχή κληρονομίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο και 

μεταγραφή αυτού απαιτείται μόνο για τη μεταβίβαση της κυριότητας επί ακινήτων (άρθρα 



…φύλλο της υπ’ αριθμ.       134 / 2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων (Τακτική Διαδικασία) 

1193, 1198, 1199 ΑΚ) και όχι και επί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αποδεικνύεται, 

συνεπώς, ότι ο ………. ήταν συνδικαιούχος σε ποσοστό 1/3 των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας επί των ενδίκων εικαστικών συνθέσεων και το δικαίωμά του αυτό κληροδότησε 

στην ………., η οποία κατά τον τρόπο αυτό κατέστη, αιτία κληρονομικής διαδοχής, 

συγκοινωνός με τον ………. στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των ενδίκων 

εικαστικών συνθέσεων και δη κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, όπως και οι ανωτέρω. Η 

………. υπήρξε υπάλληλος του Μουσείου τόσο στους Μουζακαίους, όσο και αργότερα κατά τη 

μεταφορά του στην οδό Καραμανλή, αρ. 15. Εκτελούσε περιστασιακά υλικές εργασίες εντός 

του Μουσείου, απασχολείτο στο πωλητήριο - εκθετήριο στην είσοδο του Μουσείου, φρόντιζε 

και περιποιείτο τους χώρους του Μουσείου και επιμελείτο όλων των υποθέσεών του, 

αναλόγως των εντολών που λάμβανε από τον Διευθυντή του, ……….. Η αφοσίωσή της στον 

ίδιο τον ………. , αλλά και σε όλα εν γένει τα ζητήματα, που απασχολούσαν το Μουσείο, 

υπήρξε διαρκής και σημαντική και για το λόγο αυτό αναγνωρίστηκε από τον ανωτέρω, ο 

οποίος τη μνημονεύει ονομαστικά σε όλες τις διαθήκες και τα σχέδια διαθηκών του, 

αναγνωρίζοντας την προσφορά της και την αυταπάρνησή της και εκφράζοντας τη διαρκή του 

αγωνία να μην απολέσει την εργασιακή της θέση στο Μουσείο μετά το θάνατό του. Σε ένδειξη 

της ευγνωμοσύνης του και της επιθυμίας του να την εξασφαλίσει εν τινι μέτρω δια βίου, της 

κληροδότησε τελικώς το προμνησθέν μερίδιό του, όπως και το αυτοκίνητό του. 

Αποδεικνύεται, περαιτέρω, ότι το Μουσείο ουδέποτε απέκτησε νομική προσωπικότητα, ούτε 

κατέστη ποτέ το ίδιο φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Την ευθύνη της λειτουργίας του 

είχαν από κοινού οι τρείς συνδημιουργοί, οι οποίοι για τις ανάγκες δημοσιεύσεως και εν 

συνεχεία δημοσίας εκθέσεως των έργων τους λειτουργούσαν μεν ως συγκοινωνοί, υπό την 

ιδιοτυπία, όμως, που προσέδιδε στη σχέση τους η ιδιότητά τους ως συγκοινωνών 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία αναλύθηκε στην προπαρατεθείσα μείζονα 

πρόταση. Αρχικά στους Μουζακαίους, αλλά και αργότερα στο επί της οδού Καραμανλή, αρ. 15 

κτίριο, οι ανωτέρω συγκοινωνοί, ενεργώντας ομοφώνως, άσκησαν την ηθική εξουσία 

δημοσιεύσεως του έργου τους με τον προπεριγραφέντα τρόπο, ήτοι δια της παρουσιάσεως 

των έργων τους στην υφιστάμενη έκθεση εικαστικών έργων. Κατά τον τρόπο αυτό το εν 

λόγω δικαίωμά τους αναλώθηκε ως προς τον συγκεκριμένο τρόπο δημοσίευσης. Το αυτό 

ισχύει και ως προς τον τρόπο δημοσιεύσεως του έργου τους δια της αναπαραγωγής του σε 

αναμνηστικά αντικείμενα, μινιατούρες και καρτ – ποστάλ, τα οποία πωλούντο με τη συναίνεση 

απάντων των συνδημιουργών σε εκθετήριο στην είσοδο του Μουσείου, του οποίο την ευθύνη 

έναντι της φορολογικής Αρχής είχε ο ………. , στο όνομα του οποίου διενεργείτο η εν λόγω 

εμπορική δραστηριότητα ως ατομική του επιχείρηση. Στο σημείο αυτό πρέπει ιδιαιτέρως να 

τονιστεί ότι άπαντες οι συνδημιουργοί είχαν συνειδητά εκφράσει την θέση και επιθυμία τους 

το Μουσείο να λειτουργεί χωρίς εισιτήριο. Επιθυμούσαν, δηλαδή, το έργο τους να καταστεί 

προσιτό στο κοινό, χωρίς να αποτελέσει αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης κατά τον 

προεκτεθέντα τρόπο. Κατά τον τρόπο αυτό ασκούσαν την αρνητική όψη του σχετικού 



περιουσιακού τους δικαιώματος. Επιθυμούσαν, δηλαδή, οι ανωτέρω συνδημιουργοί να 

προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο ένα πολιτιστικό αγαθό, που αντανακλούσε τον κόπο, την 

έμπνευση και το μεράκι τους για δημιουργία, χωρίς τούτο να αποτελέσει αντικείμενο 

οικονομικής εκμετάλλευσης και, ειδικότερα, επιθυμούσαν να καταστεί προσιτό σε όλους 

πολιτιστικό αγαθό η εμπνεόμενη από την ιστορία, τη μυθολογία και τη λαογραφία 

θεματολογία του μουσείου, τούτο δε, να αποτελέσει τη δική τους συμβολή στην εκμάθηση 

της ιστορίας κατά τρόπο βιωματικό από τις νεότερες γενεές. Παρά το διόλου ευκαταφρόνητο 

όφελος, που θα μπορούσε να τους αποφέρει οιοδήποτε αντίτιμο εισιτηρίου ενόψει του 

ετησίου αριθμού επισκεπτών (βλ. σχετικώς κατάθεση μαρτύρων ………. και ………. στις σελ. 

12-13 και 32 των πρακτικών), που κατά μέσο όρο ανερχόταν σε 70.000 (με ένα εισιτήριο της 

τάξεως των 2,5 ευρώ θα υφίστατο κατά μέσο όρο δυνατότητα πορισμού ετησίου οικονομικού 

οφέλους της τάξεως των 175.000 ευρώ), οι ως άνω τρεις αδελφοί επέμεναν στην αρχική τους 

θέση για τη λειτουργία του Μουσείου με δωρεάν είσοδο. Δεδομένου, βέβαια, ότι υφίσταντο 

λειτουργικά έξοδα, οι συγκοινωνοί και συνδημιουργοί είχαν επιλέξει ως τρόπο κάλυψης των 

εξόδων αυτών τη λειτουργία του εκθετηρίου - πωλητηρίου στην είσοδο του μουσείου, στο 

οποίο προαιρετικά ο επισκέπτης μπορούσε να αγοράσει αναμνηστικά μικροαντικείμενα, 

κοσμήματα, φωτογραφικό υλικό ή άλλα ενθυμήματα. Η επισκόπηση των τηρουμένων εσόδων 

– εξόδων αποκαλύπτει, μάλιστα, ότι πολλάκις τα έξοδα υπερέβαιναν τα έσοδα από το 

εκθετήριο – πωλητήριο στην είσοδο του μουσείου. Μολαταύτα, ούτε τούτο το γεγονός 

μετέπειθε τους τρεις αδελφούς να προβούν σε αναθεώρηση της απόφασής τους για τη μη 

εμπορική εκμετάλλευση του έργου τους κατά τον συγκεκριμένο τρόπο. Τυχόν διαφορετική 

απόφαση, άλλωστε, θα έπρεπε να ληφθεί ομοφώνως σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη 

μείζονα πρόταση της παρούσας, καθώς ναι μεν μεταξύ των ανωτέρω υφίστατο κοινωνία 

δικαιώματος (λόγω της ιδιότητας των έργων ως έργων συνεργασίας), ο ιδιότυπος 

χαρακτήρας, όμως, της κοινωνίας και ο οιονεί διφυής χαρακτήρας των δικαιωμάτων των 

συγκοινωνών, στα οποία συμπλέκονταν εξουσίες τόσο ηθικού, όσο και περιουσιακού 

χαρακτήρα, επέτασσαν τη λήψη ομόφωνης απόφασης για την έναρξη οικονομικής 

εκμετάλλευσης του έργου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 788 παρ. 1 ΑΚ, καθώς ο 

κανόνας της πλειοψηφικής δράσης για τις πράξεις της τακτικής διοίκησης σύμφωνα με τον 

κανόνα του άρθρου 789 ΑΚ δεν αρκούσε στην προκείμενη περίπτωση κατά τα προεκτεθέντα 

στη μείζονα πρόταση. Τυχόν σύγκρουση της απόφασης της πλειοψηφίας για οικονομική 

αξιοποίηση των έργων από τη μία μεριά με την άρνηση του μειοψηφούντος συγκοινωνού να 

συναινέσει σε τέτοια οικονομική εκμετάλλευση από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να 

επιλυθεί υπέρ της θέσης των πρώτων, μόνον με παραμερισμό της άρνησης του τελευταίου 

λόγω της θεώρησής της ως καταχρηστικής κατά το άρθρο 281 ΑΚ και κατόπιν προβολής του 

οικείου ισχυρισμού από την πλειοψηφία. Τέτοια διαφωνία έως το θάνατο του ………. δεν είχε 

ανακύψει. Όταν, όμως, ο ………. απεβίωσε την 01-12-2005 και ως συγκοινωνός στη θέση του 

τελευταίου υπεισήλθε η ………., ανέκυψαν διαφωνίες, καθώς η τελευταία εξέφρασε τη 
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βούληση εμπορικής εκμετάλλευσης των εκθεμάτων και λειτουργίας του Μουσείου κατά τρόπο 

επιχειρηματικό. Με τη θέση της αυτή συντάχθηκε ευθύς εξ αρχής και ο υιός του ………., 

………., ο οποίος είχε οριστεί και καταπιστευματοδόχος κατά τα προεκτεθέντα. Πρέπει, όμως, 

να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η εμπλοκή του ………. στα ζητήματα, που αφορούσαν στα 

ένδικα πνευματικά έργα, δεν δικαιολογείτο νομικώς, καθόσον ο ίδιος ούτε είχε καταστεί 

πρωτογενώς δικαιούχος δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε του είχε μεταβιβαστεί εν 

ζωή το περιουσιακό δικαίωμα οιουδήποτε συνδημιουργού και ιδίως του πατρός του. Δεν ήταν, 

δηλαδή, συγκοινωνός ή συνδικαιούχος δικαιωμάτων επί των έργων. Ο ………. μεταβίβασε, 

βέβαια, το 2004, αιτία γονικής παροχής στον υιό του ………. το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του 

(1/3) επί του επί της οδού Καραμανλή, αρ. 15 ακινήτου (βλ. το υπ’ αριθμ. 346/29-10-2004 

νομίμως μεταγραφέν στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ιωαννίνων συμβόλαιο 

γονικής παροχής ακινήτου της συμβολαιογράφου Ιωαννίνων ……….). Σε αντίστοιχη ενέργεια 

είχε προβεί και ο ………., ο οποίος το έτος 2005 είχε μεταβιβάσει αιτία γονικής παροχής στον 

υιό του ………. το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του (1/3) επί του επί της οδού Καραμανλή, αρ. 15 

ακινήτου (βλ. σχετικώς την κατάθεση της ………. στη σελίδα 10 των πρακτικών, καθώς δεν 

προσκομίζεται το οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο). Ωστόσο, ούτε στον ………. είχαν 

μεταβιβαστεί περιουσιακά δικαιώματα επί των ενδίκων εικαστικών έργων και, συνεπώς, ούτε 

αυτός είχε καταστεί συνδικαιούχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων 

αυτών (και άρα και συγκοινωνός), σε αντίθεση με την περίπτωση του ακινήτου, του οποίου 

είχε καταστεί συγκύριος (και άρα και συγκοινωνός στη σχέση αυτή των συγκυρίων). Η 

ιδιότητα του Πέτρου και ………. ως καταπιστευματοδόχων, εξάλλου, ουδόλως προσέδιδε σε 

αυτούς ιδιότητα συνδικαιούχων ή συγκοινωνών ως προς τα έργα (βλ., αντί άλλων, Απ. 

Γεωργιάδη, Κληρονομικό Δίκαιο, 2010, σελ. 1143 επ. ως προς τη νομική θέση του 

καταπιστευματοδόχου πριν την επαγωγή του καταπιστεύματος). Μολαταύτα, μετά το θάνατο 

του ………., τόσο ο ………., όσο και ο ………. θεωρήθηκαν αρχικώς από τον ίδιο τον ………. 

συγκοινωνοί, ως εάν είχαν ιδιότητα συνδικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί 

των έργων. Ειδικότερα, στις 22-05-06, η ………. και ο ………. επέδωσαν στον ………. την από 

19-05-06 εξώδικη πρόσκλησή τους (βλ. την υπ’ αριθμ. 6554/22-05-2006 έκθεση επίδοσης της 

δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, ……….), με την οποία τον καλούσαν να 

συζητήσουν και να αποφασίσουν τον τρόπο διοίκησης και εκμετάλλευσης των φερομένων ως 

επικοίνων. Τόσο η συνάντηση αυτή, στην οποία προσήλθε ο ………. και ο υιός του ………., όσο 

και οι επακολουθήσασες αλλεπάλληλες συναντήσεις (στις 23-05-2006 και 30-05-2006) δεν 

τελεσφόρησαν. Την 01-06-2006, μάλιστα, η ………. και ο ………. επέδωσαν στον ………., την 

από 01-06-2006 εξώδικη γνωστοποίησή τους (βλ. την υπ’ αριθμ. 6597/01-06-2006 έκθεση 

επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, ……….), με την οποία, 

αφού για ακόμα μία φορά αναφέρουν ότι είναι συγκύριοι του κτιρίου και των εκθεμάτων του 

μουσείου σε ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου έκαστος, καίτοι τούτο δεν ήταν κατά τα 

προεκτεθέντα ακριβές, γνωστοποιούσαν στον ………. ότι είχαν αποφασίσει τον τρόπο 



διαχείρισης του Μουσείου «…ως έχοντες την πλειοψηφία των μερίδων της κοινωνίας…». 

Συγκεκριμένα, γνωστοποίησαν στον ανωτέρω ότι για τη λειτουργία του Μουσείου και για την 

εν γένει συντήρηση του κτιρίου και των έργων τέχνης, που εκτίθεντο σε αυτό, θα συστήνετο 

επιχειρηματικός φορέας «υπό τη μορφή κοινωνίας του αστικού δικαίου» και με την επωνυμία 

«Κοινωνία αστικού δικαίου Πέτρος ……….», ότι καθήκοντα διαχειρίστριας της κοινωνίας με 

ανάλογη αμοιβή ανατίθεντο στην ………., καθώς και ότι εφεξής η είσοδος στο Μουσείο θα 

λάμβανε χώρα μόνο έναντι καταβολής του αντιτίμου εισιτηρίου εισόδου, το ύψος του οποίου 

οριζόταν στο ποσό των 2,00 ευρώ για κάθε ενήλικο επισκέπτη του μουσείου. Με το ίδιο 

έγγραφο, οι ανωτέρω κάλεσαν τον ………. και τον πατέρα του να παρευρεθούν στις 03-06-

2006, στο χώρο του μουσείου, όπου και θα ελάμβανε καταμέτρηση των κινητών που 

ευρίσκοντο σε αυτό. Στη συνάντηση αυτή οι κληθέντες δεν προσήλθαν. Τότε, ………., με την 

από 16-06-2006 και με αριθμό εκθ. καταθ. 2219/2006 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που 

άσκησε σε βάρος του ………., του ……….και της ………. και απηύθυνε στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζήτησε τη σφράγιση του 

κτιρίου και την καταγραφή των έργων, που ευρίσκοντο σε αυτό. Το δικαστήριο αυτό, με την 

υπ’ αριθμ. 2436/2006 απόφασή του, αφού δέχθηκε ότι τα έργα που εκτίθενται στο ανωτέρω 

μουσείο αποτελούν έργα συνεργασίας και των τριών αδελφών, απέρριψε την αίτηση ελλείψει 

κατεπείγοντος.  Εν τω μεταξύ, ο ………. και η ………., υλοποιώντας την ληφθείσα κατά τις 

προεκτεθείσες περιστάσεις απόφαση, υπέβαλαν στη Β΄ ΔΟΥ Ιωαννίνων την από 19-07-2006 

δήλωση έναρξης επιτηδεύματος, που θα ασκείτο από το επιχειρηματικό σχήμα της 

προαναφερθείσας «κοινωνίας», και το αντικείμενό του περιγραφόταν ως «Υπηρεσίες 

Μουσείων». Η δραστηριότητα, όμως, αυτή διακόπηκε στις 13-09-2006, μετά από σχετική 

δήλωση των ίδιων ως άνω προσώπων. Στις 21-09-2006, ο ………. επέδωσε στην ……….  και 

τον ………. την από 16-09-2006 εξώδικη δήλωσή του (βλ. την υπ’ αριθμ. 4601/21-09-2006 

έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, ……….), με την 

οποία, αφού αμφισβήτησε τη νομιμότητα των ως άνω ενεργειών της ………. και του ………. και 

επεσήμανε την έλλειψη οιουδήποτε νομίμου δικαιώματος επί των ενδίκων εικαστικών έργων 

του δεύτερου εξ αυτών, απαίτησε από αυτούς αναλυτικό λογαριασμό για τη διαχείριση του 

Μουσείου, καθώς και τις εισπράξεις κατά το χρονικό διάστημα, που λειτούργησε η κοινωνία με 

την προμνησθείσα μορφή της. Στην δήλωση αυτή ο νυν ενάγων – εναγόμενος επεσήμανε την 

παραβίαση του περιουσιακού του δικαιώματος ως προς τον τρόπο παρουσίασης των 

συνδημιουργηθέντων από αυτόν έργων στο κοινό, δεδομένου ότι ο ίδιος δε συμφωνούσε με 

την κατ’ αυτόν τον τρόπο οικονομική εκμετάλλευση του έργου, ενώ υπενθύμιζε και την 

αντίθετη με τις ενέργειές τους εκπεφρασμένη βούληση του ………. ως προς το ζήτημα αυτό. 

Επιπλέον, εκδήλωνε τη διαμαρτυρία του ως προς το γεγονός ότι οι εναγόμενοι ………. και 

………. είχαν αλλάξει τις κλειδαριές του μουσείου, αποκλείοντας την πρόσβασή του στο 

μουσείο. Οι ανωτέρω, αντί να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του ………., απέστειλαν σε 

αυτόν και στον υιό του πρόσκληση εμφάνισης ενώπιον της συμβολαιογράφου Ιωαννίνων 
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………. στις 30-06-2006 και ώρα 12:00 (βλ.ντις υπ’ αριθμ. 1017 και 1020/28-11-2006 εκθέσεις 

επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων ……….). Οι κληθέντες δεν 

εμφανίστηκαν, ενώ οι εμφανισθέντες, ………., που είχαν απευθύνει και την πρόσκληση, 

ζήτησαν τη σύνταξη της υπ’ αριθμ. 9.066/30-11-2006 πράξης εμφάνισης και δηλώσεων της 

ανωτέρω συμβολαιογράφου, στην οποία καταγραφόταν  η ληφθείσα απόφασή τους ως 

συγκυρίων και εν ταυτώ πλειοψηφούντων κοινωνών του επί της οδού Καραμανλή, αρ. 15 

ακινήτου αυτή τη φορά, να προβούν στην εκμίσθωση του κτιρίου του μουσείου, ορίζοντας ως 

εκπρόσωπό τους για το σκοπό αυτό τον εξ αυτών ……….. Πράγματι, ο τελευταίος, υπό την 

προμνησθείσα ιδιότητά του, προέβη στην εκμίσθωση του χώρου του μουσείου προς την 

………. με το από 09-12-2006 ιδιωτικό συμφωνητικό εμπορικής μίσθωσης, προκειμένου να 

ασκεί οιαδήποτε εμπορική – επαγγελματική δραστηριότητα στον συγκεκριμένο χώρο και υπό 

τον όρο ότι δε θα διασαλευόταν η λειτουργία του μουσείου (βλ. υπ’ αριθμ. 3 όρο του 

συμφωνητικού), ενώ με τον υπ’ αριθμ. 7 όρο ρητώς συνομολογήθηκε η δυνατότητα 

υπεκμίσθωσης. Χρήση της τελευταίας αυτής δυνατότητα έλαβε χώρα με την εν συνεχεία 

υπομίσθωση του χώρου, τον Δεκέμβριο του 2006, στην ………. ατομικώς, η οποία 

αμφισβητώντας τότε το πρώτον την ιδιότητα του ενάγοντος – εναγομένου ………. ως 

συνδημιουργού των έργων, προέβη σε συμπληρωματική δήλωση φόρου κληρονομίας προς 

την αρμόδια ΔΟΥ Ιωαννίνων, με την οποία αποδεχόταν το 100 % των δικαιωμάτων επί των 

ενδίκων εικαστικών συνθέσεων, και εν συνεχεία αιτήθηκε την έναρξη ατομικής, 

επιχειρηματικής δραστηριότητας για την οικονομική εκμετάλλευση των εκθεμάτων. Οι 

ενέργειές της βασίζονταν στην το πρώτον τότε διατυπωθείσα θέση της, ότι αποκλειστικός 

δημιουργός των ενδίκων εικαστικών συνθέσεων ήταν ο ………., ο οποίος  ως δικαιούχος κατά 

100 % των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κληροδότησε σε αυτήν το αντίστοιχο 

δικαίωμα, βαρύνοντάς την απλώς με καταπίστευμα υπέρ των ανεψιών του. Κατά το σχήμα 

αυτό, δηλαδή, η μεν κοινωνία των συγκυρίων, ως εκπροσωπούμενη από τον ………., 

εκμίσθωνε με απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών (ήτοι των λοιπών, πλην του ……….) 

το ακίνητο σε ένα τρίτο πρόσωπο, την Ερμιόνη Ρίζου, η τελευταία δε, επιτρεπτώς λόγω 

σχετικής ρήτρας στο μισθωτήριο, υπομίσθωνε το ακίνητο στην ………., για να ασκήσει ατομική 

επιχειρηματική δράση με τα εκθέματα, τα πνευματικά δικαιώματα επί των οποίων θεωρούσε 

πλέον αποκλειστικώς δικά της, αμφισβητώντας την πατρότητα και προσβάλλοντας κατ’ 

επέκταση το ηθικό δικαίωμα του συνδημιουργού τους ……….. Συγκεκριμένα, η ………. προέβη 

στις 08-01-2007 σε δήλωση έναρξης ατομικής, επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Β΄ ΔΟΥ 

Ιωαννίνων με δηλούμενο αντικείμενο δραστηριότητας τις «Υπηρεσίες Μουσείου». 

Ταυτόχρονα, προέβη, εντός λίγων μόλις μηνών από τη θέσπιση του εισιτηρίου, σε αύξηση του 

ποσού αυτού κατά ποσοστό 25 %, αναδιαμορφώνοντας το ύψος του από 2,00 σε 2,50 ευρώ 

ανά επισκέπτη (βλ. το με αριθμό 0007/10-01-2007 εισιτήριο εισόδου του μουσείου, 

θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ Ιωαννίνων). Όλες οι ανωτέρω ενέργειες, μάλιστα, έλαβαν 

χώρα με τη συναίνεση και του ………., όπως δηλώνεται και ρητά στα σημειώματα, που 



υπέβαλε ο ανωτέρω στις ανοιχθείσες δίκες των ασφαλιστικών μέτρων. Με τις ανωτέρω 

παράνομες ενέργειες προσβλήθηκαν τα δικαιώματα του ενάγοντος των υπό στ. Α΄ και Β΄ 

αγωγών ………. επί των ενδίκων πνευματικών δημιουργημάτων. Ειδικότερα, η αρχικώς 

αυτοπροσδιορισθείσα ως «Κοινωνία αστικού δικαίου ……….» δεν ήταν στην πραγματικότητα 

κοινωνία, αφού οι δύο εκ των τριών «κοινωνών», ήτοι ο ………., δεν ήταν πράγματι κοινωνοί, 

καθόσον δεν ήταν δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων επί των ενδίκων πνευματικών έργων, 

ήτοι δεν είχαν αποκτήσει πρωτογενώς ή παραγώγως δικαιώματα επ’ αυτών. Ως εκ τούτου η εν 

λόγω κοινωνία δεν νομιμοποιείτο σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει αποφάσεις για την τύχη των 

ενδίκων καλλιτεχνικών έργων. Οι εξουσίες της οριοθετούντο και εν ταυτώ εξαντλούντο στη 

δυνατότητα λήψης αποφάσεων για την τύχη του ακινήτου, του οποίου οι ανωτέρω είχαν 

πράγματι καταστεί συγκύριοι. Ακόμα, όμως, και αν ήθελε θεωρηθεί ότι ο ………. ενεργούσε με 

τη συναίνεση του πατρός του, ………., ως αληθούς δικαιούχου και κατ’ επέκταση κοινωνού, 

ήτοι ακόμα και αν ήθελε θεωρηθεί ότι λαμβάνονταν αποφάσεις από την πλειοψηφία των 

κοινωνών και συγκεκριμένα από την ………. και τον ………., αφού η κοινωνία δεν αποτελεί 

συνέλευση και δεν απαιτείται πρόσκληση και παράσταση των μελών της σε ορισμένο χρόνο 

και τόπο για την έγκυρη λήψη απόφασης, η οποία μπορεί να είναι ακόμα και σιωπηρή κατά τα 

προεκτεθέντα στη μείζονα πρόταση της παρούσας, η απόφαση παραμένει παράνομη και 

προσβλητική των περιουσιακών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ενάγοντος ………., 

αφού η ιδιοτυπία της κοινωνίας των συνδικαιούχων (- κοινωνών) πνευματικών δικαιωμάτων, 

στα οποία συμπλέκονται ηθικές και περιουσιακές εξουσίες, επιτάσσει την κατ’ αρχήν ομόφωνη 

λήψη απόφασης για την οικονομική εκμετάλλευση ενός πνευματικού έργου, χωρίς να αρκεί η 

πλειοψηφική λήψη απόφασης κατά το άρθρο 789 ΑΚ σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη 

μείζονα πρόταση της παρούσας. Ο ανωτέρω ενάγων δεν συναινούσε στην οικονομική 

εκμετάλλευση του έργου, που είχε συνδημιουργήσει, με την καθιέρωση εισιτηρίου εισόδου 

για την δυνατότητα επισκέψεώς του. Η άρνησή του αυτή ουδέποτε προσβλήθηκε ως 

καταχρηστική, μηδέ και στο πλαίσιο της παρούσας δίκης. Με την καθιέρωση εισιτηρίου από 

τους ανωτέρω θιγόταν το αρνητικό περιεχόμενο του περιουσιακού δικαιώματος του ενάγοντος 

ως προς την παρουσίαση του έργου του στο κοινό. Η συμπεριφορά των εναγομένων της υπό 

στ. Β΄ αγωγής, συνεπώς, συνιστούσε προσβολή του ανωτέρω δικαιώματος του ενάγοντος και 

ήταν για το λόγο αυτό παράνομη, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας των εναγομένων. Κυρίως, όμως, 

προσεβλήθη το ηθικό δικαίωμα του ενάγοντος στην αναγνώριση της πατρότητας επί του 

έργου του από τους εναγομένους της υπό στ. Β΄ αγωγής, όπως και το δικαίωμα προσπέλασης 

στο έργο του, ως επιμέρους έκφανση του ηθικού του δικαιώματος, χωρίς, όμως, η προσβολή 

αυτή να είναι πλέον παρούσα, καθόσον αφορά στην προσβολή του δικαιώματος 

προσπέλασης, ή να υφίσταται κίνδυνος επανάληψής της στο μέλλον ως προς την ίδια εξουσία. 

Ειδικότερα, άπαντες οι ανωτέρω εναγόμενοι με τις ενέργειές τους αμφισβήτησαν την ιδιότητα 

του ………. ως συνδημιουργού του έργου. Σε τούτη την αμφισβήτηση πρωταγωνιστικό ρόλο 

είχε η ………., η οποία προέβη σε συμπληρωματική δήλωση φόρου κληρονομίας στη Β΄ ΔΟΥ 
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Ιωαννίνων αναφέροντας πως το σύνολο των δικαιωμάτων επί των ενδίκων εικαστικών έργων 

ανήκε στην ίδια, επειδή ο μόνος αληθής δικαιούχος του 100 % των δικαιωμάτων επί των 

έργων αυτών υπήρξε ο ……….. Η ενέργειά της αυτή ήταν παράνομη, αφού για τους λόγους 

που εκτενώς αναλύθηκαν ανωτέρω, ο ………. υπήρξε συνδημιουργός των ενδίκων εικαστικών 

συνθέσεων, που αποτέλεσαν έργα συνεργασίας κατά το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 2121/1993. 

Τούτη η στάση της ………. σημειωτέον δεν αποτελούσε άσκηση του, αιτία κληρονομικής 

διαδοχής, επαχθέντος σε αυτήν ηθικού δικαιώματος του αρχικού συνδημιουργού, ………., κατά 

τρόπο σύμφωνο με τη βούληση του τελευταίου (βλ. άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 2121/1993), 

αφού ο ………., ουδέποτε αμφισβήτησε την ιδιότητα του αδελφού του ως συνδημιουργού, 

αναγνωρίζοντάς τον πάντοτε ως τέτοιο. Η ενάγουσα – εναγομένη, ………., άλλωστε, δεν 

απέκτησε ίδιο ηθικό δικαίωμα στο έργο, δυνάμενη να το ασκεί κατά το δοκούν και δη κατ’ 

αναλογία με τα ισχύοντα στο άρθρο 57 εδ. β΄ ΑΚ. Αντιθέτως, της μεταβιβάστηκε το ηθικό 

δικαίωμα του δικαιούχου ………. και η ίδια υποχρεούτο εκ του νόμου να το ασκεί σύμφωνα με 

τη θέλησή του, το περιεχόμενο της οποίας είναι πλέον ή τηλαυγές ότι περιελάμβανε και την 

αναγνώριση του αδελφού του ως συνδημιουργού. Την αμφισβήτηση αυτή βάθυναν και οι 

ενέργειες του ………., ο οποίος τελώντας σε γνώση των ενεργειών της ………., υπό την 

ιδιότητά του ως εκπροσώπου των κοινωνών επί του  ακινήτου εκμίσθωσε τον χώρο του 

Μουσείου στην Ερμιόνη Ρίζου, με απώτερο σκοπό αυτό να υπεκμισθωθεί στην ………., προς 

άσκηση της ατομικής της δραστηριότητας. Με τα εν συνεχεία υποβληθέντα δικόγραφά του 

αμφισβήτησε και ευθέως την ιδιότητα του ………. ως συνδημιουργού, συντασσόμενος πλήρως 

με τις θέσεις της ……….. Σε αντίστοιχες ενέργειες προέβη και ο ………., ο οποίος συναινούσε 

σε όλες τις ανωτέρω ενέργειες, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι ο θάνατός του καθιστά πλέον 

εξ αντικειμένου αδύνατη την επανάληψη της προσβολής στο μέλλον από την πλευρά του, 

απορριπτομένου του σχετικού αιτήματος του ενάγοντος ………. ως αβασίμου στην ουσία του 

αναφορικά με τον εν λόγω εναγόμενο. Η αλλαγή των κλειδαριών στο μουσείο από τον ………. 

και την ………., εξάλλου, προσέβαλε την εξουσία προσπέλασης του ………. στα έργα του. Κατ’ 

αρχάς η αλλαγή της κλειδαριάς στο ακίνητο ως κοινό πράγμα ουδόλως αποδεικνύεται ότι 

αποτελεί υλική πράξη, που υπαγορεύθηκε από τις κοινές ανάγκες, σύμφωνα με τις ειδικές 

συνθήκες της κοινωνίας, τη φύση και τον προορισμό του κοινού πράγματος, προς το 

συμφέρον όλων των κοινωνών, για τη συντήρηση, εκμετάλλευση, χρησιμοποίηση ή αύξηση 

της αξίας του κοινού πράγματος. Η λήψη μιας τέτοιας απόφασης από την πλειοψηφία των 

συγκυρίων και κοινωνών θα δικαιολογείτο υπό τις προεκτεθείσες περιστάσεις, ενώ στην 

προκείμενη περίπτωση η αλλαγή των κλειδαριών έλαβε χώρα σε μία στιγμή, που 

κορυφωνόταν η αντιδικία μεταξύ των μερών και προς το σκοπό ακριβώς αποκλεισμού του 

………. από το έργο του, η εξουσία πατρότητας του οποίου ευθέως αμφισβητείτο από τον 

……….. Επιπλέον, η απόφαση αυτή εμπόδιζε τη σύγχρηση κοινών πραγμάτων (των ενδίκων 

έργων) από τον ………., καίτοι αυτός εξακολουθούσε συγκύριός τους εξ απόψεως 

εμπραγμάτου δικαίου και χωρίς η χρήση ή κυριότητα του υλικού φορέα να έχει μεταβιβαστεί 



σε τρίτο πρόσωπο. Η στέρηση της δυνατότητας σύγχρησης ομοίως δεν δικαιολογείτο από τις 

περιστάσεις. Ο τελικός δε σκοπός, αλλά και το αντικειμενικά επελθόν σε κάθε περίπτωση 

αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας, υπήρξε το ότι ο ………., χωρίς να υφίσταται προς 

τούτο νόμιμος λόγος, στερήθηκε την εξουσία πρόσβασής του στο έργο. Ακολούθως, όμως, 

ήτοι μετά την πρόκληση της αντιδικίας, τα κλειδιά του προσφέρθηκαν (βλ. την από 22-04-

2007 εξώδικη δήλωση – πρόσκληση της ………., η οποία επιδόθηκε στον ενάγοντα στις 24-04-

2007, όπως αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμ. 10.977/24-04-2007 έκθεση επίδοσης της 

δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων ……….), η προσβολή ήρθη, δεν 

εξακολουθεί να αναδίδει δυσμενείς συνέπειες για τον προσβληθέντα και δεν αποδεικνύεται 

σημαντική πιθανότητα επανάληψής της στο μέλλον υπό τη μορφή αυτή. Συνεπώς, κατά το 

σκέλος που τα αιτήματα άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον συνδέονται με 

την προσβολή της εξουσίας προσπέλασης, το αίτημα πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο. 

Όπως ήδη, εξάλλου, εξετέθη, αποδεικνύεται ότι έλαβε χώρα προσβολή του ηθικού 

δικαιώματος του ………. στην αναγνώριση της πατρότητάς του επί του έργου, αλλά και 

προσβολή του περιουσιακού του δικαιώματος, λόγω της, έναντι εισιτηρίου, παρουσίασης του 

συνδημιουργηθέντος από αυτόν έργου στο κοινό, παρά τη μη συναίνεσή του στην εμπορική 

εκμετάλλευση του έργου αυτού. Ο εκ του άρθρου 28 του ν. 2121/1993 περιορισμός του 

περιουσιακού δικαιώματος του ενάγοντος ………. δεν είναι δυνατό να εφαρμοσθεί στην 

προκείμενη περίπτωση, προεχόντως καθόσον δεν εισφέρεται ο σχετικός ισχυρισμός στη δίκη 

μέσω ενστάσεως των εναγομένων, όπως προαπαιτείται σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη 

μείζονα πρόταση. Και ανεξαρτήτως, όμως, αυτού, δε συντρέχουν εν προκειμένω οι όροι 

εφαρμογής της διάταξης του ανωτέρω άρθρου, σύμφωνα με το οποίο «Επιτρέπεται, χωρίς 

την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η παρουσίαση στο κοινό έργων των εικαστικών 

τεχνών μέσα σε μουσεία, που έχουν την κυριότητα του υλικού φορέα όπου έχει ενσωματωθεί 

το έργο, ή στο πλαίσιο εκθέσεων, που οργανώνονται σε μουσεία» και τούτο καθόσον το 

ένδικο μουσείο, το οποίο δεν αποτελεί ίδιο φορέα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, δεν έχει 

αποκτήσει την κυριότητα των υλικών φορέων των ενδίκων εικαστικών συνθέσεων, η οποία 

διατηρείται στα πρόσωπα των συνδικαιούχων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (και 

εν ταυτώ συγκυρίων του υλικού φορέα), ούτε και έχει αποκτήσει την κατοχή των έργων στο 

πλαίσιο ανταλλαγής εικαστικών έργων μεταξύ μουσείων. Περαιτέρω, η άρνηση του ………. να 

συναινέσει στην οικονομική εκμετάλλευση του έργου, που συνδημιούργησε, μέσω της 

τοποθέτησης εισιτηρίου, συγκρούεται κατ’ αρχάς με το θετικό περιεχόμενο της αντίστοιχης 

εξουσίας περιουσιακού χαρακτήρα των λοιπών δύο συνδικαιούχων των πνευματικών 

δικαιωμάτων, οι οποίοι εκφράζουν διαφορετική βούληση. Όμως, ο κανόνας της ομοφωνίας, 

που εκτενώς αναλύθηκε ανωτέρω, επιτάσσει την πρόκριση των συμφερόντων του ενάγοντος 

……….. Η άρνηση συναίνεσης του ιδίου στην οικονομική εκμετάλλευση του έργου, άλλωστε, 

δεν προσβλήθηκε με σαφή και ορισμένο τρόπο ως καταχρηστική από τους αντιδίκους του, 

ώστε να είναι δυνατό να παραμερισθεί. Καθίσταται ταυτόχρονα σαφές, ότι η διαμορφωθείσα 
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κατάσταση μεταξύ των κοινωνών στον διαδραμόντα χρόνο, δεν επιτρέπει τη λήψη 

οιασδήποτε απόφασης στο πλαίσιο της κοινωνίας και δη ομόφωνης τοιαύτης. Για το λόγο 

αυτό παρίσταται αναγκαία η από το Δικαστήριο ρύθμιση του εν λόγω ζητήματος κατ’ άρθρο 

790 ΑΚ, ήτοι κατά τον πλέον συμφέροντα για τους κοινωνούς τρόπο, που περιλαμβάνει εν 

προκειμένω και τον διορισμό διαχειριστή της κοινωνίας. Η δικαστική παρέμβαση δεν πρέπει να 

αποκλεισθεί στην προκείμενη περίπτωση, παρά το γεγονός ότι κατ’ αρχάς γίνεται δεκτό ότι η 

παρέμβαση του δικαστηρίου δεν εκτείνεται σε ζητήματα, για τα οποία απαιτείται ομοφωνία, 

όπως στην προκείμενη περίπτωση το ζήτημα της οικονομικής εκμετάλλευσης του έργου και 

του τρόπου παρουσίασής του στο κοινό. Όπως και ανωτέρω σημειώθηκε, ένας τέτοιου είδους 

γενικός περιορισμός δεν προκύπτει ευθέως από το νόμο, η δε δικαστική παρέμβαση τυγχάνει 

ενίοτε και αναγκαία (πχ για την υπέρβαση μιας πρόδηλα καταχρηστικής άρνησης σύμπραξης 

ενός εκ των κοινωνών). Η άρνηση της δυνατότητας δικαστικής παρέμβασης στην προκείμενη 

περίπτωση θα οδηγούσε σε πλήρες αδιέξοδο, ενώ τα ένδικα εικαστικά έργα ως πολιτιστικό 

αγαθό με ευρύτερη σημασία για το κοινωνικό σύνολο θα οδηγούντο συν τω χρόνω σε πλήρη 

απαξίωση. Η στάθμιση των αντικρουομένων συμφερόντων στην υπό κρίση περίπτωση, η μη 

προβολή από την ………. και τον ………. ισχυρισμού περί την καταχρηστική άσκηση ηθικών και 

περιουσιακών εξουσιών από την πλευρά του ………., η σαφής αρχική βούληση απάντων των 

συνδημιουργών για τη μη τοποθέτηση εισιτηρίου στο μουσείο, αλλά και η ανάγκη υπέρβασης 

του δημιουργούμενου αδιεξόδου οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ως πλέον συμφέρων και 

πρόσφορος τρόπος αξιοποίησης των ενδίκων εικαστικών συνθέσεων, με σεβασμό στις ηθικές 

και περιουσιακές εξουσίες των συνδημιουργών και των διαδόχων τινών εξ αυτών, προβάλλει η 

παρουσίαση των ενδίκων εικαστικών συνθέσεων στο κοινό υπό τους προ θανάτου του ………. 

όρους, ήτοι με επαναλειτουργία του μουσείου, χωρίς την τοποθέτηση εισιτηρίου και με 

κάλυψη των λειτουργικών εξόδων μέσω πορισμού εσόδων από την εξακολούθηση λειτουργίας 

του πωλητηρίου - εκθετηρίου εισόδου και την πώληση σε αυτό αναμνηστικών, κοσμημάτων, 

ενθυμημάτων, φωτογραφικού υλικού και λοιπών μικροαντικειμένων από την κοινωνία των 

συνδικαιούχων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων. Στην αναπαραγωγή 

των ενδίκων εικαστικών έργων στα μικροαντικείμενα αυτά, άλλωστε, ήτοι στην απεικόνισή 

τους, την αντιγραφή τους σε σμίκρυνση, επί κεραμικού υλικού κλπ., έχουν συναινέσει στο 

παρελθόν όλοι οι συνδημιουργοί και συνδικαιούχοι. Ως διαχειριστής πρέπει να ορισθεί ο 

Κωνσταντίνος Κωστής, ο οποίος τυγχάνει λογιστής και υπήρξε επί σειρά ετών λογιστής και 

των τριών συνδημιουργών συμβουλεύοντάς τους κατά τρόπο αποκλειστικό για τα σχετικά με 

το μουσείο λογιστικά ζητήματα. Γνωρίζει, δηλαδή, ο ανωτέρω τις ιδιαιτερότητες των 

ζητημάτων του μουσείου, έχει παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τα σχετικά με αυτό ζητήματα 

στην πορεία του χρόνου, ενώ τρέφει αληθινό σεβασμό προς άπαντες τους συνδημιουργούς, 

χωρίς να εκφράζεται με οιαδήποτε εμπάθεια για οιονδήποτε εξ αυτών ή για τις οικογένειές 

τους, όπως αποδεικνύεται από την ένορκη ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος 

Δικαστηρίου κατάθεσή του. Μόνο το γεγονός ότι εξακολουθεί λογιστής του ………. δεν οδηγεί 



και στο συμπέρασμα της ταύτισης υποτιθέμενων συμφερόντων τους. Η πρόταση των 

εναγομένων για τον διορισμό της ………. ως διαχειρίστριας συγκεντρώνει μεν το πλεονέκτημα 

ότι η τελευταία επέδειξε γνήσια αφοσίωση στο παρελθόν στον ………. και γνωρίζει άπαντα τα 

σχετικά με τα ομοιώματα και τις συνθέσεις ζητήματα, δεν είναι, ωστόσο, δυνατό να προκριθεί, 

καθόσον η ιδιότητά της ως κατ’ επανάληψη προσβολέα των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας του ενάγοντος ………. σύμφωνα με τις παραδοχές της παρούσας, δεν μπορεί 

επιτρέψει την τοποθέτησή της ως θεματοφύλακα και υπερασπιστή των συμφερόντων του 

ιδίου του προσβληθέντος. Το αυτό ισχύει και ως προς την πρόταση των εναγομένων περί τον 

διορισμό ως διαχειριστή του ……….. Ο διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος σημειωτέον 

εξέφρασε θετική στάση έναντι του ενδεχομένου διορισμού του στη θέση αυτή κατά την 

ένορκη εξέτασή του ως μάρτυρα ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου, δε θα 

δικαιούται αμοιβής μέχρι την τυχόν διαφορετική ρύθμιση του ζητήματος από απόφαση των 

κοινωνών ή του Δικαστηρίου. Η ρύθμιση της καταβολής τέτοιας αμοιβής δε ζητήθηκε από 

τους διαδίκους ούτε ετέθη ως ζήτημα ή προαπαιτούμενο παρ’ οιουδήποτε εξ αυτών. Ως 

αρμοδιότητες του διαχειριστή   ορίζονται η άνευ εισιτηρίου επαναλειτουργία του Μουσείου 

καθ’ όλες τις ημέρες της εβδομάδος, πλην Δευτέρας, από ώρα 10:00 έως 17:00, ήτοι η 

διενέργεια όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των έργων, η τοποθέτηση του 

κατάλληλου υπαλληλικού προσωπικού και ο καθορισμός των όρων και συνθηκών αμοιβής του 

με αξιοποίηση και της εμπειρίας της ως το χρόνο σφράγισης του μουσείου υπαλλήλου του, 

………., η επαναλειτουργία του πωλητηρίου - εκθετηρίου εισόδου για την εμπορία από την 

κοινωνία των συνδικαιούχων μικροαντικειμένων, κοσμημάτων και άλλων ενθυμημάτων προς 

πορισμό εσόδων για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του μουσείου, η ανακοίνωση στον 

τύπο της επαναλειτουργίας του, η εν γένει προβολή του μουσείου, η διαφύλαξη της 

ακεραιότητας των έργων, η υποβολή προτάσεων για την κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο 

αξιοποίηση του Μουσείου και των εκθεμάτων του, υπό τον όρο επίτευξης των αναγκαίων 

συμφωνιών και συναινέσεων μεταξύ των κοινωνών, και με σεβασμό των ηθικών και 

περιουσιακών δικαιωμάτων των συνδικαιούχων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί 

των ενδίκων έργων. Ουδεμία έννομη επιρροή ασκούν, εξάλλου, στην παρούσα δίκη οι 

ισχυρισμοί της ………. περί δαπανών, τις οποίες έχει πραγματοποιήσει στο Μουσείο, αφού οι 

ισχυρισμοί αυτοί διατηρούν την κρισιμότητά τους μόνο ως προς τυχόν αξιώσεις της για την 

καταβολή αναλογίας δαπανών στη σχέση της κοινωνίας, οι οποίες, όμως, αξιώσεις δεν 

ήχθησαν προς κρίση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου και, συνεπώς, οι σχετικοί με αυτές 

ισχυρισμοί τυγχάνουν νομικώς αδιάφοροι. Ο ενάγων της υπό στ. Β΄ αγωγής, εξάλλου, 

καθίσταται φανερό ότι διατηρεί έννομο συμφέρον για την αναγνώριση των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας, που διαθέτει, επί των ενδίκων έργων έναντι των εναγομένων της 

αγωγής αυτής, οι οποίοι άπαντες αμφισβήτησαν το εν λόγω δικαίωμά του κατά τους 

προεκτεθέντες τρόπους. Πρέπει, συνεπώς, να αναγνωρισθεί δικαιούχος κατά ποσοστό 1/3 εξ 

αδιαιρέτου επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των περιγραφομένων στο 
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σκεπτικό της παρούσας εικαστικών έργων, ήτοι επί των δεκατεσσάρων (14) εικαστικών 

συνθέσεων με τα εξήντα επτά (67) κέρινα ομοιώματα. Ο εκ των εναγομένων ………., εξάλλου, 

προσέβαλε μεν το ηθικό δικαίωμα πατρότητας του ενάγοντος επί των έργων, όπως, όμως, 

ήδη εκτέθηκε η προσβολή αυτή δεν είναι πλέον παρούσα, ενώ ουδείς κίνδυνος επανάληψής 

της υφίσταται ενόψει του γεγονότος ότι ο ως άνω διάδικος απεβίωσε. Συνεπώς, κατά το 

σκέλος αυτό, τα σχετικά με το εν λόγω διάδικο αιτήματα άρσης και παράλειψης στο μέλλον 

των προσβολών τυγχάνουν απορριπτέα ως ουσία αβάσιμα. Άμεση, εξάλλου, πράξη προσβολής 

του περιουσιακού δικαιώματος του ………. από τον ίδιο τον ………. δεν αποδείχθηκε. Κατά το 

σκέλος, που αφορά στους λοιπούς δύο εναγομένους αποδεικνύεται ότι αμφότεροι 

προσέβαλαν το ηθικό δικαίωμα της, επί των ενδίκων έργων, πατρότητας του ενάγοντος, 

………., καθώς και την περιουσιακή εξουσία παρουσίασης του έργου του στο κοινό. Το 

γεγονός ότι με το υπ’ αριθμ. 64/2010 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων 

(βλ. και την  υπ’ αριθμ. 3/2010 Διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων) το ως άνω 

Συμβούλιο αποφάνθηκε να μη γίνει κατηγορία σε βάρος της ………. για τα αποδιδόμενα σε 

αυτούς εγκλήματα, που σχετίζονται με την ένδικη υπόθεση, ουδόλως δύναται να επηρεάσει 

την προμνησθείσα απόφανση του παρόντος Δικαστηρίου. Κατ’ αρχάς με το βούλευμα αυτό, η 

απόφανση του οποίου δε δεσμεύει σε κάθε περίπτωση το παρόν Δικαστήριο, διερευνήθηκαν 

οι ποινικές ευθύνες των ανωτέρω δύο προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων 

και αυτό της απάτης, οπότε και κρίθηκε ότι δεν υφίσταντο επαρκείς ενδείξεις ενοχής για 

διάφορους νομικούς και ουσιαστικούς λόγους (βλ. ιδίως την περικοπή από το βούλευμα, στην 

οποία αναφέρεται ότι «…ούτε παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών υφίσταται, ούτε 

αθέμιτη απόκρυψη ή αποσιώπηση γεγονότων, ούτε παραπλάνηση, ούτε ειδικός σκοπός 

οφέλους, ενώ είναι λίαν αμφίβολο και το αν η φερομένη ως παραπλανηθείσα τρίτη, ήτοι η Β΄ 

ΔΟΥ Ιωαννίνων, είχε τη νομική δυνατότητα ανάμιξης και δη διαθέσεως τρίτης περιουσίας, 

ήτοι του εγκαλούντος, όπερ, όμως, αναγκαίο επί τριγωνικής απάτης»). Στην ένδικη 

περίπτωση, όμως, δεν είναι καν κρίσιμη η υπαιτιότητα, αφού δεν κατάγονται προς κρίση 

αποζημιωτικές αξιώσεις, και κρίσιμος είναι μόνον ο τυχόν παράνομος χαρακτήρας των 

προσβολών. Το Συμβούλιο, άλλωστε, έκρινε ότι εν πάση περιπτώσει η ………. ενήργησε 

δυνάμει δικαιώματος, που χορηγούσε σε αυτήν η συσταθείσα κοινωνία. Όπως, όμως, ήδη 

ανωτέρω εκτενώς εκτέθηκε, η μεν κοινωνία ………., δεν είχε οιοδήποτε έρεισμα στο νόμο, η 

δε τυχόν πλειοψηφική απόφαση δεν αρκούσε για τη νομιμότητα της απόφασης οικονομικής ή 

μη εκμετάλλευσης του κοινού έργου, που απαιτούσε ομοφωνία. Και ενώ το νομικό τούτο 

ζήτημα ήταν ικανό, για να ασκήσει καταλυτική επίδραση στην κρίση περί την πλήρωση της 

υποκειμενικής υπόστασης οιουδήποτε αδικήματος (πχ επειδή η κατηγορουμένη θεωρούσε 

κατά πλάνη ότι ενεργούσε δυνάμει δικαιώματος, λόγω της απόφασης της πλειοψηφίας), 

ουδεμία έννομη επιρροή ασκεί στην παρούσα δίκη ως προς τον παράνομο χαρακτήρα της 

προσβολής. Οι εν λόγω, βέβαια, προσβολές από την πλευρά της ………. και του ………. δεν 

εξακολουθούν παρούσες, αφού το μεν μουσείο έχει παύσει προ πολλού να λειτουργεί, οι δε 



εναγόμενοι έχουν περιορισθεί στην αμφισβήτηση των δικαιωμάτων του ενάγοντος στο 

πλαίσιο των υπό κρίση αγωγών, χωρίς οιαδήποτε άλλη δημόσια προβολή της αμφισβήτησης 

αυτής. Συνεπώς, τα σχετικά με την άρση των προσβολών αιτήματα πρέπει να απορριφθούν 

ως ουσία αβάσιμα, πολλώ δε μάλλον που από τον ενάγοντα δεν ζητήθηκε και συγκεκριμένος 

τρόπος υλοποίησης της άρσης της προπεριγραφείσας προσβολής (πχ δημοσίευση κάποιας 

αποκαταστατικής δήλωσης). Η στο πλαίσιο της παρούσας δίκης αμφισβήτηση του 

δικαιώματος του ιδίου ενάγοντος πάντως, επαρκώς θεμελιώνει το έννομο συμφέρον του για 

την δια της παρούσας αποφάσεως αναγνώρισή του ως δικαιούχου του δικαιώματος αυτού. 

Ωστόσο, η μακρά αντιδικία, η διαρκής και επίμονη προσπάθεια του ………. να προβούν σε 

επιχειρηματική εκμετάλλευση των ένδικων έργων, αλλά και η χρησιμοποίηση πολλών και 

νομικά σύνθετων και ευρηματικών τρόπων, που αποσκοπούσαν άπαντες στην ικανοποίηση 

της ανωτέρω στόχευσης (επαναλειτουργία του Μουσείου με εισιτήριο), αλλά και στην έμμεση 

αμφισβήτηση των δικαιωμάτων του ενάγοντος επί των έργων, δηλούν ότι υφίσταται κίνδυνος 

επανάληψης των προσβολών αυτών στο μέλλον. Πρέπει, συνεπώς, να διαταχθεί η παντί 

τρόπω παράλειψη στο μέλλον της αμφισβήτησης των δικαιωμάτων του ενάγοντος επί των 

ενδίκων έργων, καθώς και η επί αντιτίμω εισόδου για τους επισκέπτες επαναλειτουργία του 

επί της οδού Καραμανλή, αρ. 15 μουσείου υφ’ οιαδήποτε μορφή, απειλουμένης κατ’ άρθρο 

947 ΚΠολΔ σε βάρος της 1ης και 2ου των εναγομένων χρηματικής ποινής ύψους 2.000,00 ευρώ 

και προσωπικής κράτησης δύο (2) μηνών για κάθε παράβαση του διατακτικού της ανωτέρω 

διάταξης της παρούσας. Καθώς, μάλιστα, το Δικαστήριο σχηματίζει πλήρη δικανική πεποίθηση 

επί των αγωγικών αιτημάτων με βάση το υφιστάμενο αποδεικτικό υλικό, χωρίς να 

καταλείπονται σε αυτό κενά ή να υφίστανται, κατά την κρίση του, ζητήματα χρήζοντα 

περαιτέρω διευκρίνισης κρίνει ως μη αναγκαία την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκ των 

διαδίκων ………., πολλώ δε μάλλον που ο τελευταίος ευρίσκεται σε προχωρημένο γήρας και η 

υγεία του είναι επιβαρυμένη. Συνεπώς, πρέπει να ανακληθεί η από 19-07-2007 και κατά τα 

άρθρα 232 παρ. 1α και 245 παρ. 1 ΚΠολΔ εκδοθείσα, προπαρασκευαστική της συζήτησης 

διάταξη της τότε Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ………., με την οποία διατάχθηκε η 

αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ………. κατά τη συζήτηση της με αριθμό εκθ. καταθ. 172/2007 

αγωγής, προκειμένου να υποβληθούν σε αυτόν ερωτήσεις και να παρασχεθούν διευκρινίσεις 

επί των αγωγικών αιτημάτων (βλ. σχετικώς Μακρίδου σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, Ερμηνεία 

ΚΠολΔ, Τ. Ι, υπό το άρθρο 232, στον αρ. παρ. 2 ως προς τη δυνατότητα ανάκλησης της εν 

λόγω διάταξης). Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η υπό στ. Γ΄ αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως 

αβάσιμη κατ’ ουσίαν και ο ενάγων, που ηττάται, να καταδικασθεί στη δικαστική δαπάνη των 

εναγομένων, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους (άρθρα 176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Ως εν μέρει νόμω και εν μέρει ουσία 

αβάσιμη πρέπει, εξάλλου, να απορριφθεί και η υπό στ. Δ΄ αγωγή της ενάγουσας ………., η 

οποία πρέπει να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα του εναγομένου, που νικά, κατόπιν 

νομίμου αιτήματός του (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
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διατακτικό της παρούσας. Ακολούθως, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό στ. Α΄ αγωγή ως και ουσία 

βάσιμη και να καθορισθεί ο τρόπος διοίκησης των αναφερομένων στο σκεπτικό της παρούσας 

ενδίκων εικαστικών έργων ως κοινών πραγμάτων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

διατακτικό, διοριζομένου ως διαχειριστή της κοινωνίας του λογιστή, ……….. Πρέπει, εξάλλου, 

να καταδικασθούν οι εναγόμενοι της αγωγής αυτής στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, που 

νικά, κατόπιν νομίμου αιτήματός του (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ) σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και 

ως ουσία βάσιμη η υπό στ. Β΄ αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε ορισμένη και νόμω βάσιμη, 

και να αναγνωρισθεί ο ενάγων της αγωγής αυτής συνδικαιούχος σε ποσοστό 1/3 εξ 

αδιαιρέτου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των δεκατεσσάρων (14) εικαστικών 

συνθέσεων με τη χρήση εξήντα επτά (67) κέρινων ομοιωμάτων, που περιγράφονται στο 

σκεπτικό της παρούσας και να υποχρεωθεί η 1η και ο 2ος των εναγομένων της αγωγής αυτής 

να παραλείπουν στο μέλλον την προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του 

ενάγοντος επί των ενδίκων έργων με τη δημόσια αμφισβήτηση της πατρότητάς τους και την 

επί αντιτίμω εισόδου για τους επισκέπτες επαναλειτουργία του επί της οδού Καραμανλή, αρ. 

15 μουσείου υφ’ οιαδήποτε μορφή, απειλουμένης κατ’ άρθρο 947 ΚΠολΔ σε βάρος της 1ης και 

2ου των εναγομένων χρηματικής ποινής ύψους 2.000,00 ευρώ και προσωπικής κράτησης δύο 

(2) μηνών για κάθε παράβαση της ανωτέρω διάταξης της παρούσας. Τέλος, οι εναγόμενοι της 

αγωγής αυτής, που εν μέρει ηττώνται, πρέπει να καταδικασθούν σε μέρος των δικαστικών 

εξόδων του ενάγοντος, που νικά, κατόπιν νομίμου αιτήματός του (άρθρα 176, 178 και 191 

παρ. 2 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.   

  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Επαναλαμβάνεται η βιαίως διακοπείσα, με το θάνατο του αρχικώς εναχθέντος 

………., δίκη στις υπό στ. Α΄ και Β΄ αγωγές, από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του, ………..  

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων α) την από 16-09-2006 και με αριθμό 

εκθέσεως καταθέσεως 328/2006, υπό στ. Α΄ αγωγή, β) την από 12-05-2007 και με αριθμό 

εκθέσεως καταθέσεως 172/2007, υπό στ. Β΄ αγωγή, γ) την από 26-06-2007 και με αριθμό 

εκθέσεως καταθέσεως 240/2007, υπό στ. Γ΄ αγωγή και δ) την από 15-02-2009 και με αριθμό 

εκθέσεως καταθέσεως 105/2009, υπό στ. Δ΄ αγωγή. 

Ανακαλεί την από 19-07-2007 προπαρασκευαστική της συζήτησης διάταξη της τότε 

Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ………., με την οποία διατάχθηκε η αυτοπρόσωπη 

εμφάνιση του ………. κατά τη συζήτηση της με αριθμό εκθ. καταθ. 172/2007 αγωγής, 

προκειμένου να υποβληθούν σε αυτόν ερωτήσεις και να παρασχεθούν διευκρινίσεις επί των 

αγωγικών αιτημάτων. 

Απορρίπτει ό τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό της παρούσας. 

Δέχεται την υπό στ. Α΄ αγωγή. 



Ρυθμίζει ως πλέον συμφέροντα και πρόσφορο, για τους κοινωνούς των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας επί των περιγραφομένων στο σκεπτικό της παρούσας εικαστικών 

έργων, τρόπο διοίκησης και χρήσης των έργων αυτών, ήτοι για τους κληρονόμους ………., τη 

δημόσια έκθεση των έργων αυτών στο επί της οδού Καραμανλή, αρ. 15 Μουσείο, το οποίο θα 

λειτουργεί χωρίς εισιτήριο εισόδου, όλες τις ημέρες της εβδομάδος, πλην Δευτέρας, από ώρα 

10:00 έως 17:00, καλυπτομένων των εξόδων λειτουργίας του από τα έσοδα πώλησης 

μικροαντικειμένων, αναμνηστικών, κοσμημάτων, φωτογραφιών, cartes postales και άλλων 

ενθυμημάτων σε πωλητήριο στην είσοδο του Μουσείου, υπό την ευθύνη των ανωτέρω 

κοινωνών, καθώς και με δαπάνες των τελευταίων.  

Ορίζει ως διαχειριστή της κοινωνίας των αναφερομένων στην αμέσως ως άνω 

διάταξη της παρούσας κοινωνών τον ………., λογιστή, στον οποίο αναθέτει την, άνευ 

καταβολής αμοιβής, εκτέλεση των καθηκόντων της επαναλειτουργίας του επί της οδού 

Καραμανλή, αρ. 15 μουσείου, χωρίς την καθιέρωση εισιτηρίου εισόδου, ήτοι τη διενέργεια 

όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των πνευματικών έργων και του κτιρίου, στο 

οποίο εκτίθενται τα ως άνω έργα, την πρόσληψη του κατάλληλου υπαλληλικού προσωπικού 

και τον καθορισμό των όρων και συνθηκών αμοιβής του, την επαναλειτουργία του 

πωλητηρίου - εκθετηρίου εισόδου για την εμπορία μικροαντικειμένων, κοσμημάτων και άλλων 

ενθυμημάτων, την ανακοίνωση στον τύπο της επαναλειτουργίας του μουσείου, την εν γένει 

προβολή αυτού (του μουσείου), τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των έργων, την υποβολή 

προτάσεων για την κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο αξιοποίηση του μουσείου και των 

εκθεμάτων του και τη διενέργεια κάθε αναγκαίας προς την επίτευξη των ανωτέρω στόχων 

πράξης, υπό τους ειδικότερους όρους, που εκτίθενται στο σκεπτικό της παρούσας.    

Καταδικάζει τους εναγομένους της αγωγής αυτής στην καταβολή των δικαστικών 

εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των επτακοσίων (700,00) ευρώ.  

Δέχεται εν μέρει την υπό στ. Β΄ αγωγή. 

Αναγνωρίζει ότι ο ………. είναι συνδικαιούχος σε ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου των 

(ηθικών και περιουσιακών) δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των περιγραφομένων 

στο σκεπτικό της παρούσας δεκατεσσάρων (14) εικαστικών συνθέσεων με τα εξήντα επτά 

(67) κέρινα ομοιώματα, τα οποία εκτίθενται στο επί της οδού Καραμανλή, αρ. 15 Μουσείο, 

στα Ιωάννινα.     

Υποχρεώνει την ………. και τον ………. να παραλείπουν στο μέλλον κάθε 

προσβλητική του δικαιώματος του ενάγοντος, ………., συμπεριφορά επί των ενδίκων 

εικαστικών έργων και ειδικότερα υποχρεώνει αυτούς να παραλείπουν α) τη δημόσια 

αμφισβήτηση του δικαιώματος πατρότητας του ενάγοντος επί των ενδίκων έργων κατά το εξ 

αδιαιρέτου ποσοστό του (1/3), καθώς και β) την υφ’ οιαδήποτε μορφή, επί αντιτίμω εισόδου 

(εισιτηρίου), επαναλειτουργία του επί της οδού Καραμανλή, αρ. 15 μουσείου, στο οποίο 

εκτίθενται οι αναφερόμενες στο σκεπτικό της παρούσας δεκατέσσερις (14) εικαστικές 

συνθέσεις (επιτρεπομένης της επαναλειτουργίας του άνευ εισιτηρίου).    



…φύλλο της υπ’ αριθμ.       134 / 2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων (Τακτική Διαδικασία) 

Απειλεί σε βάρος της πρώτης και δεύτερου των εναγομένων της υπό στ. Β΄ αγωγής 

χρηματική ποινή, ύψους 2.000,00 ευρώ, και προσωπική κράτηση δύο (2) μηνών για κάθε 

παράβαση της αμέσως ως άνω διάταξης της παρούσας.   

Καταδικάζει τους εναγομένους της αγωγής αυτής στην καταβολή μέρους των 

δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ.  

Απορρίπτει την υπό στ. Γ΄ αγωγή.  

Καταδικάζει τον ενάγοντα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των εναγομένων, 

τα οποία ορίζει στο ποσό των δέκα χιλιάδων εκατό (10.100,00) ευρώ. 

Απορρίπτει την υπό στ. Δ΄ αγωγή.  

Καταδικάζει την ενάγουσα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του εναγομένου, 

τα οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ.  

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στα Ιωάννινα στις 5 Ιουλίου 2013.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 31 Ιουλίου 

2013.   

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ       H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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