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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από τα πιο επίκαιρα και δυσεπίλυτα προβλήµατα των ηµερών µας είναι η
προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία
των πληροφοριών και του ∆ιαδικτύου. Το ∆ιαδίκτυο- Internet, ο σύγχρονος τρόπος
επικοινωνίας, ανταλλαγής ιδεών και απόψεων, συνοµιλίας µέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, ενηµέρωσης, συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, ψυχαγωγίας και
συνάµα η νέα ανοικτή ηλεκτρονική αγορά προϊόντων προσφέρει ένα νέο µαγικό κόσµο που
τείνει να κυριαρχήσει στη ζωή µας. Μέσα σε αυτό τη νέα κοινωνική πραγµατικότητα,
κρίνεται απαραίτητη η επέµβαση του δικαίου. Το δίκαιο ως τµήµα της εµπειρικά πλέον
διαπιστωµένης κοινωνικής πραγµατικότητας, «ως σύνολο κανόνων που διαµορφώνονται από
την κοινωνία για να προστατεύσει τη συνοχή της, και που ισχύουν, επειδή η ίδια η κοινωνία
θεωρεί ότι οφείλει να αντιδράσει στην τυχόν παραβίασή τους», καλείται να δώσει
απαντήσεις1. Η πνευµατική ιδιοκτησία είναι ένα δυνατό δικαίωµα γιατί εκτός από την
προστασία των ηθικών συµφερόντων, µπορεί να εξασφαλίσει στο δηµιουργό τα αναγκαία
οικονοµικά οφέλη, τα οποία του επιτρέπουν να ζήσει και να συνεχίσει τη δηµιουργία,
συµβάλλοντας στη διάδοση των έργων και στην ενίσχυση της πολιτιστικής παραγωγής.
Στην παρούσα µελέτη, θα αναλυθεί η έννοια της πνευµατικής ιδιοκτησία και
των συγγενικών δικαιωµάτων, όπως αυτή αναπτύσσεται στην Κοινωνία των Πληροφοριών
και του ∆ιαδικτύου καθώς και το νοµικό πλαίσιο προστασίας της σε επίπεδο εθνικό,
κοινοτικό και διεθνές. Στο δεύτερο µέρος θα αναλυθεί το κύριο θέµα της έρευνας, δηλαδή, η
συνταγµατική της προστασία από το άρθρο 5, που εγγυάται την ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας του ατόµου, 5Α που διασφαλίζει το δικαίωµα πληροφόρησης και
συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, 16 που κατοχυρώνει την ελευθερία της τέχνης
και 17, το οποίο προστατεύει την ιδιοκτησία. Η συνταγµατική προστασία της δηµιουργίας
και της διάδοσης των πνευµατικών έργων είναι υψηλής σηµασίας διότι παρέχει στο
δηµιουργό τη δυνατότητα να δηµιουργεί ελεύθερα, χωρίς εξωτερικούς καταναγκασµούς.

______________________________________
1. βλ. Καράκωστα Ι. , ∆ίκαιο και Internet, εκδόσεις Σάκκουλα, Οικονοµία και ∆ίκαιο,
Αθήνα, 2001
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Α’ ΜΕΡΟΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΙΝTERNET
Α. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Ι. Ο όρος «Κοινωνία των Πληροφοριών»
Ο όρος « Κοινωνία των Πληροφοριών» χρησιµοποιήθηκε στη Λευκή Βίβλο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο «Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση. Οι
προκλήσεις και η αντιµετώπισή τους για τη µετάβαση στον 21ο αιώνα». Κύριος σκοπός της
κίνησης αυτής ήταν η συνένωση των ευρωπαϊκών δυνάµεων µε σκοπό την οικοδόµηση της
ευρωπαϊκής υποδοµής πληροφοριών2 και αποτελούσε την απάντηση της Ευρώπης στις
διακηρύξεις των ΗΠΑ για τη δηµιουργία των “Information Super Highways”
(υπερλεωφόρων των πληροφοριών). Ως τεχνικός όρος αναφέρεται σε ένα τεχνολογικό πεδίο
που προκύπτει µέσα από το συνδυασµό του διαδικτύου, της ραδιοτηλεόρασης και των
τηλεπικοινωνιών και περικλείει από την ίδια την τεχνική της φύση το στοιχείο της συνεχούς
εξέλιξης και της συνεχούς επεκτατικότητας.

ΙΙ. Το Ιnternet
α) Ιστορική αναδροµή
H ιστορία του Internet ξεκίνησε το 1957 µετά την εκτόξευση του σοβιετικού
δορυφόρου Sputnik, όταν το Υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ ίδρυσε το γραφείο ερευνών
ARPA (Advanced Research Projects Agency) για να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια µέσω
της εξέλιξης της τεχνολογίας των υπολογιστών και φιλοδοξώντας να ξαναχαρίσει τη
στρατιωτική πρωτοκαθεδρία στις ΗΠΑ3. Τα πρώτα συστήµατα δικτύου αναπτύχθηκαν για
________________________________________
2. βλ ∆. Καλλινίκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Internet, εκδόσεις Σάκκουλα, ∆ίκαιο και
Οικονοµία, Αθήνα, 2003, σελ.5
3.βλ ∆.Καλλινίκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Internet,εκδόσεις Σάκκουλα, ∆ίκαιο και
Οικονοµία, Αθήνα 2001. σελ 7 και Ι. Καράκωστα, ∆ίκαιο και Internet, εκδόσεις Σάκκουλα,
∆ίκαιο και Οικονοµία, Αθήνα 2001, σελ 3
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στρατιωτικούς σκοπούς. Ο ψυχρός πόλεµος είχε ως αποτέλεσµα τη χρηµατοδότηση της
έρευνας για τη δικτύωση ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν
ύστερα από πυρηνική επίθεση. Τo 1969 δηµιουργείται το ΑRPANET (Advanced Research
Projects Agency Network). To 1973 το University College του Λονδίνου κι ένα νορβηγικό
ίδρυµα συνδέονται στο ARPANET και αρχίζουν οι συζητήσεις για το παγκόσµιο δίκτυο. O
Vinton Cerf σχεδιάζει την αρχιτεκτονική του Internet και σε συνεργασία µε τον Robert Kahn
παρουσιάζουν τις βασικές ιδέες του Internet στο Πανεπιστήµιο του Sussex. Είναι οι δύο
πρώτοι που χρησιµοποιούν τον όρο Internet (Intercontinental Network). To 1983, o όρος
Internet αντικαθιστά τον όρο ARPANET. Το 1984 ο µυθιστοριογράφος Ουίλιαµ Γκόµπσον
πλάθει τον όρο «κυβερνοχώρος» (cyberspace) στο βιβλίο του «Νευροµάντης».Το Ιnternet
αρχίζει να εξελίσσεται και να επεκτείνεται. Γύρω στο 1990 αρχίζει η διασύνδεση µέσω του
διαδικτύου σχεδόν όλων των κρατών του κόσµου. Η ραγδαία, όµως, ανάπτυξη του internet
τοποθετείται στο έτος 1993. Το 1994 δηµιουργείται το Υahoo και το Internet
χρησιµοποιείται για αγορές, µεταδόσεις ζωντανές συναυλίες, ενώ επισηµαίνονται τα
προβλήµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Το 1995 αρχίζει να χρεώνεται η καταχώριση των
domain names και παρουσιάζεται και το πακέτο πλοήγησης της Microsoft.
Στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ο «∆ηµόκριτος» και το
«Ινστιτούτο Τεχνολογικής Έρευνας» απόκτησαν για πρώτη φορά σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο.

β) Οι υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου
Οι Υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου είναι αρκετές και διαφέρουν µεταξύ τους. Θα
αναφερθούµε στις κυριότερες από αυτές: το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e- mail),οι
ταχυδροµικοί κατάλογοι (mailing lists), o παγκόσµιος ιστός (World Wide Web), οµάδες
συζητήσεων και δίαυλοι συνοµιλιών ( newsgroups - chat rooms), το Πρωτόκολλο µεταφοράς
αρχείων (FTP – File Transfer Protocol), ο τηλεχειρισµός υπολογιστή (Telnet), η τηλεφωνία
και τηλεδιάσκεψη και η ραδιοφωνική αναµετάδοση προγραµµάτων.
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Β. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ο όρος «πνευµατική ιδιοκτησία» υποδηλώνει τον κλάδο του ιδιωτικού
δικαίου που ρυθµίζει την προστασία του δηµιουργού αλλά κυρίως τα δικαιώµατα που η
έννοµη τάξη αναγνωρίζει στο δηµιουργό πάνω στο έργο του4. Η πνευµατική ιδιοκτησία
παρέχει στο δηµιουργό το δικαίωµα να εκµεταλλεύεται το έργο του και να απολαµβάνει τα
οικονοµικά οφέλη που του αποφέρει (περιουσιακό δικαίωµα). Επίσης, µε την πνευµατική
ιδιοκτησία προστατεύεται ο προσωπικός δεσµός του δηµιουργού µε το έργο του, το οποίο
αποτελεί έκφραση των σκέψεων και των συναισθηµάτων του (ηθικό δικαίωµα). Το
αντικείµενο της πνευµατικής ιδιοκτησίας, το έργο, αποφέρει οικονοµικά οφέλη που
συµβάλλουν στην ελεύθερη διαµόρφωση της ζωής του δηµιουργού, ενώ ταυτόχρονα προάγει
το κοινωνικό συµφέρον, διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία ιδεών και συµβάλλει στην
κοινωνική εξέλιξη και την ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής. Τα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας συναντώνται και µε τον όρο “copyright”.
Συγγενικά δικαιώµατα καλούνται τα δικαιώµατα των ερµηνευτών, παραγωγών
ηχογραφήσεων και ραδιοτηλεοπτικών σταθµών.
Τα έργα που δύνανται να προστατευθούν µε copyright είναι5:
-

κάθε πρωτότυπο πνευµατικό δηµιούργηµα λόγου, τέχνης, επιστήµης.

-

Μεταφράσεις, διασκευές, προσαρµογές και οι άλλες µετατροπές έργων ή εκφράσεων
της λαϊκής παράδοσης, εγκυκλοπαίδειες, οι ανθολογίες και οι βάσεις δεδοµένων.

-

Τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το προπαρασκευαστικό υλικό του
σχεδιασµού τους.

-

Τα µουσικά έργα που χρησιµοποιούνται στο διαδικτυακό ραδιόφωνο ή µε τη µορφή
ring tones.

___________________________________________
4. Πρβλ Γ. Κουµάντου, σελ. 1, Ο όρος πνευµατική ιδιοκτησία χρησιµοποιείται στο Ν.
2121/1993 («Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα»
5. από τη Νοµολογία βλ ΜονΠρωτΑθ 1154/1997 ΕΕµπ∆ 1997 σελ. 352-357
Πνευµατικός δηµιουργός είναι εκείνος που δηµιουργεί νέες µορφές και ιδέες,
έστω κι αν ενσωµατώνει τα δηµιουργήµατά του σε ύλη που προϋπήρχε.
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Τέλος, ο όρος «δικαίωµα του δηµιουργού» το οποίο χρησιµοποιείται στην
κοινοτική ορολογία (Οδηγία 2001/29) , αποδίδει ακριβέστερα το πνεύµα της ελληνικής
νοµοθεσίας που έχει ως αντικείµενο το δηµιουργό- φυσικό πρόσωπο και το έργο του.

ΙΙ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η αλµατώδης ανάπτυξη της πνευµατικής ιδιοκτησίας αρχίζει να λαµβάνει
χώρα µετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας από τον Γουτεµβέργιο. Πριν από την
σηµαντικότατη αυτή ανακάλυψη, δηλαδή κατά τα χρόνια της αρχαιότητας και του
µεσαίωνα, δεν υπήρχαν νοµοθετικές διατάξεις που να ρυθµίζουν την πνευµατική ιδιοκτησία,
διότι δεν ήταν δυνατή η ευρεία εκµετάλλευση των έργων και τα οικονοµικά συµφέροντα των
καλλιτεχνών ικανοποιούνταν µοναχά µε το τίµηµα για την απόκτηση του έργου ή µε
βραβεία. Η αντιγραφή ή η παραποίηση των έργων επέσυρε την κοινωνική αποδοκιµασία.
Η πρόοδος της τεχνολογίας, όπως η φωτογραφία, η κινηµατογραφία, το
ραδιόφωνο, ο φωνογράφος κι η τηλεόραση ουσιαστικά οδήγησε στη θέσπιση του δικαίου
της πνευµατικής ιδιοκτησίας, διότι τα δηµιουργήµατα αυτά δηµιούργησαν νέες µορφές
έργων και νέους τρόπους µετάδοσης αυτών. Επιπλέον, η δυνατότητα αναπαραγωγής έργων
µέσω των µαγνητοταινιών και των φωτοτυπικών µηχανηµάτων, η δορυφορική και η
καλωδιακή τηλεόραση δηµιούργησαν νέα προβλήµατα που έχρηζαν νέων νοµικών
ρυθµίσεων6. Τέλος, σχετικά πρόσφατα, εντάχθηκαν στο χώρο της πνευµατικής ιδιοκτησίας
τα προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι βάσεις δεδοµένων, δηµιουργώντας την
ανάγκη επιπρόσθετης νοµικής πρόβλεψης και προστασίας τους.
Πρόδροµος της προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας υπήρξαν τα
προνόµια που απονεµήθηκαν από το κράτος αρχικά στους τυπογράφους και εκδότες και

_____________________________________
6. Γ. Κουµάντου, σελ 10- 25, του ιδίου Πνευµατική ιδιοκτησία και απειλές από την Τεχνική,
Ελλ∆ 1993, σελ 1226-1231, Ν. Ρόκα, Σύγχρονη Τεχνολογία και εµπορικό δίκαιο, ΕΕµπ∆
1998, σελ 1- 15, ∆ Καλλίνικου, Η εξέλιξη της προστασίας µε την πνευµατική ιδιοκτησία και
τα συγγενικά δικαιώµατα. ΚριτΕπ 2/1996. σελ. 169.
αργότερα στους δηµιουργούς. Αποτελούσαν ένα µηχανισµό προστασίας των
επαγγελµατικών συµφερόντων των εκδοτών και παράλληλα ένα µέσο λογοκρισίας.

10
Ο πρώτος νόµος για την

πνευµατική ιδιοκτησία θεωρείται το αγγλικό

Copyright Act του 1709, που αναγνωρίζει στο συγγραφέα αποκλειστικό δικαίωµα να
τυπώνει τα έργα του ορισµένα χρόνια. Αργότερα, µετά τη Γαλλική Επανάσταση έχουµε την
πρώτη πλήρη νοµοθεσία, η οποία διακηρύττει το ιερό, νόµιµο και αναφαίρετο δικαίωµα της
φιλολογικής και καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας. Χαρακτηριστικός είναι ο νόµος «Le Chapelier,
1791 και ο νόµος του 1793 για το αποκλειστικό δικαίωµα αναπαραγωγής. Ακολούθησαν οι
νοµοθετικές ρυθµίσεις κι άλλων χωρών, όπως ο Νόµος των ΗΠΑ του 1790 και ο γερµανικός
Νόµος του 1871.
Η πειρατική αναπαραγωγή των έργων που άρχισε το 19ο αιώνα οδήγησε στην
ενίσχυση της νοµοθεσίας για την πνευµατική ιδιοκτησία και τη στροφή προς την αναζήτηση
µιας διεθνούς προστασίας. Τότε αρχίζει η υπογραφή διµερών συµβάσεων για την προστασία
των έργων µε βάση την αρχή της αµοιβαιότητας. Παράλληλα, διαννούµενοι και δηµιουργοί,
ιδίως

στη Γαλλία, βοήθησαν στη

δηµιουργία ενώσεων µε σκοπό τη προστασία του

δικαιώµατος των δηµιουργών. Χαρακτηριστική ένωση αποτελεί η Association Litteraire et
Artistique Internationale (ALAI), που ιδρύθηκε το 1878 στο Παρίσι υπό την αιγίδα του
Victor Hugo. Αποτέλεσµα των ενεργειών αυτών υπήρξε η ψήφιση και υπογραφή της
∆ιεθνούς Σύµβασης της Βέρνης το 1886. Με τη Σύµβαση αυτή, η οποία αναλύεται
παρακάτω, τέθηκαν τα θεµέλια της διεθνούς προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας και
προετοιµάστηκε το έδαφος για τη ∆ιεθνή Σύµβαση της Ρώµης το 1961, η οποία αναγνώρισε
τα συγγενικά δικαιώµατα των ηθοποιών, τραγουδιστών, µουσικών και ραδιοτηλεοπτικών
σταθµών και

για τη Συµφωνία TRIPS7 (Συµφωνία για τα ∆ικαιώµατα ∆ιανοητικής

Ιδιοκτησίας).
Στη χώρα µας ως πρώτη νοµοθετική ρύθµιση θεωρούνται τα άρθρα 432, 433
του Ποινικού Νόµου του 1834. Στη συνέχεια ψηφίστηκε ο Ν. ΓΥΠΓ/ 1909 για τα θεατρικά
έργα και ο Ν. 2387/1920, που αποτελούσε το βασικό νόµο για την πνευµατική ιδιοκτησία
µέχρι το έτος 1993, όπου και ψηφίστηκε ο ισχύον σήµερα νόµος Ν. 2121/1993.

______________________________________
7. ∆. Καλλινίκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Ιnternet, εκδόσεις Σάκκουλα, ∆ίκαιο και
Οικονοµία, Αθήνα 2001.
Στην όλη αυτή προσπάθεια κατασκευής νοµικού πλαισίου προστασίας της
πνευµατικής ιδιοκτησίας σηµαντικότατη υπήρξε η συµβολή της νοµολογίας. Αξιοσηµείωτη
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είναι η υπ’ αριθµόν 1919/1957 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών που δέχτηκε ότι
δηµόσια εκτέλεση έργου συνιστά και η µετάδοση του από το ραδιόφωνο8

______________________________________________________________

8. ΕιρΑθ 1910/1957 ΑρχΝ 1957 σελ. 260.
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Γ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ.

α) Το πρόβληµα των συνδέσµων (links) και του mp3
Η εµφάνιση των βάσεων δεδοµένων σε συνδυασµό µε τη διάδοση του
∆ιαδικτύου έχει κάνει την αντιγραφή και την ηλεκτρονική διάδοση των πνευµατικών
δηµιουργηµάτων αποτελεσµατική και εξαιρετικά απλή. Στις περισσότερες χώρες του κόσµου
έχει επιλεγεί η λύση της προστασίας των πνευµατικών έργων στο Ιnternet. Εφαρµόζονται
συνεπώς τόσο ειδικές νοµοθετικές λύσεις, προσαρµοσµένες στις ιδιαιτερότητες του
διαδικτύου όσο και γενικές ρυθµίσεις για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Παρακάτω θα αναφερθούµε ενδεικτικά στα δύο πιο σοβαρά και συνηθισµένα προβλήµατα.
Το πρώτο πρόβληµα που εµφανίζεται είναι η δυνατότητα χρήσης των links,
δηλαδή των συνδέσµων. Οι σύνδεσµοι είναι παραποµπές σε άλλες σελίδες ή άλλους
ηλεκτρονικούς τόπους και µπορούν να έχουν οποιοδήποτε ψηφιακό περιεχόµενο. Οι
παραποµπές αυτές είναι αυτόµατες. Το πρόβληµα της ενεργοποίησης των συνδέσµων και
της χρήσης των παραπεµπόµενων έργων που προστατεύονται ως προϊόντα πνευµατικής
ιδιοκτησίας είναι εξαιρετικά δυσεπίλυτο καθώς η ενσωµάτωση πνευµατικών έργων στις
ιστοσελίδες εκείνου που δηµιουργεί το σύνδεσµο συνιστά δηµόσια χρήση του έργου.
Το δεύτερο πρόβληµα είναι η χρήση του mp3. Όπως είναι γνωστό ο
αλγόριθµος mp3 επιτρέπει τη συµπίεση µουσικών κοµµατιών σε ψηφιακή µορφή και σε
αρχεία που µπορούν να διακινηθούν µε µεγάλη ταχύτητα και ευκολία, µέσω Internet. Πολύ
γνωστή είναι η περίπτωση του προγράµµατος Napster. Ο νεαρός φοιτητής Swan Fanning
κυκλοφόρησε το 1999 το πρόγραµµα Napster, το οποίο µπορεί να «κατεβάσει» από το
Ιnternet

(www.napster.com) µουσικές συνθέσεις και να επιτρέψει στους χρήστες να

ανταλλάξουν µεταξύ τους µουσική σε µορφή αρχείων mp3. O αριθµός των χρηστών Napster
ολοένα και αυξάνετο και οι δισκογραφικές εταιρίες καθώς και ορισµένοι καλλιτέχνες
προσέφυγαν στα δικαστήρια για να ζητήσουν την άρση της προσβολής των δικαιωµάτων
τους. Η δικαστική διαµάχη άρχισε τον Αύγουστο του 1999. Το αρµόδιο δικαστήριο του Σαν
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Φρανσίσκο αποφάσισε στις 29.7.00 ότι η Napster ή θα πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία
της ή να βρει ένα µηχανισµό που να προστατεύει τα πνευµατικά δικαιώµατα των
καλλιτεχνών. Οι χρήστες όµως της Νapster

δεν πρόκειται να σταµατήσουν να

ανταλλάσσουν τραγούδια σε µορφή mp3 µέσω του ∆ιαδικτύου, ακόµη κι αν κλείσει
οριστικά η εταιρία, εφόσον το λογισµικό της είναι πλέον στη διάθεσή τους. Μετά από
συµβιβασµό η µελλοντική εκδοχή του Napster θα περιορίζει τη δυνατότητα εγγραφής
αρχείων σε cd. Παράλληλα η Νapster υποχρεώθηκε να αποζηµιώσει τις δισκογραφικές
εταιρίες που θίγονται από το λογισµικό της9.

ΙΙ. ΕΙ∆Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Βασική προϋπόθεση για να προστατευθεί ένα έργο στο ∆ιαδίκτυο είναι η
πρωτοτυπία του. Στα ηπειρωτικά δίκαια πρωτότυπο είναι το δηµιούργηµα που περιέχει
αποτύπωµα της προσωπικότητας του δηµιουργού, ενώ στα αγγλοσαξονικά δίκαια, το έργο
δεν προστατεύεται ως πνευµατικό δηµιούργηµα, αλλά ως εγγραφή σε υλικό φορέα και
συνεπώς η πρωτοτυπία έγκειται απλά στο γεγονός, ότι το έργο είναι αποτέλεσµα της
προσπάθειας και του κόπου του δηµιουργού.
Στο ∆ιαδίκτυο προστατεύονται τα γραπτά έργα, όπως για παράδειγµα τα
µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Έργα που περιλαµβάνονται σε ιστοσελίδες
προστατεύονται ακόµη κι αν εισάγονται έτσι σε κάποια βάση δεδοµένων. Τα ηχητικά ή
οπτικοακουστικά έργα προστατεύονται αυτοτελώς, έστω κι αν αποτελούν περιεχόµενο
κάποιας ιστοσελίδας. Οι εικόνες, ως πρωτότυπα έργα, προστατεύονται σύµφωνα µε το
δίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας και η ηλεκτρονική αναµετάδοσή τους απαγορεύεται. Εξίσου
απαγορευµένη είναι η ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφιών και η αναµετάδοσή τους µέσω
∆ιαδικτύου. Σε περίπτωση, όµως, που και η ίδια η ψηφιακή επεξεργασία είναι αποτέλεσµα
δηµιουργικής έκφρασης τότε τυγχάνει αυτοτελούς προστασίας.
Τα προϊόντα λογισµικού που διακινούνται στο ∆ιαδίκτυο προστατεύονται ως
προϊόντα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Τα προϊόντα λογισµικού (software) θεωρούνται έργα
τέχνης ή αποτελούν αντικείµενο ειδικής κατηγορίας έργων. Οι βάσεις δεδοµένων και οι
_________________________________________
9. βλ. Καράκωστα Ι, ∆ίκαιο και Ιnternet, κεφάλαιο Χ: ∆ιαδίκτυο και ∆ίκαιο πνευµατικής
ιδιοκτησίας, εκδόσεις Σάκκουλα, ∆ίκαιο και Οικονοµία, Αθήνα 2001, ∆. Καλλινίκου, ∆ίκαιο
και Internet, εκδόσεις Σάκκουλα, ∆ίκαιο και Οικονοµία, Αθήνα 2001
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ιστοσελίδες προστατεύονται , αρκεί να συνιστούν προσωπικό πνευµατικό δηµιούργηµα.
Αυτό που δεν εµπίπτει στο πεδίο προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι
το URL (Universal Resource Locator) της ιστοσελίδας, δηλαδή η ηλεκτρονική διεύθυνσή
της.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλά, αν όχι τα περισσότερα,
έργα από όσα διακινούνται στο ∆ιαδίκτυο µένουν εκτός του προστατευτικού σκοπού των
σχετικών διατάξεων, είτε επειδή πρόκειται για µη προστατευόµενα έργα λόγω έλλειψης
πρωτοτυπίας, είτε γιατί οι δηµιουργοί ή οι νόµιµοι δικαιούχοι τους δε θέλουν να περιορίσουν
ή να παρεµποδίσουν τη διάδοσή τους, αλλά αντιθέτως να την ενθαρρύνουν (π.χ shareware
προγράµµατα)10
ΙΙΙ. Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η ∆ιεθνής Προστασία της Πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών
δικαιωµάτων επιτυγχάνεται µε τρεις µεγάλες πολυµερείς συµφωνίες: Tη ∆ιεθνή Σύµβαση
της Βέρνης (1886), τη ∆ιεθνή Σύµβαση της Ρώµης και τη Συµφωνία TRIPS11.
Η διεθνής σύµβαση της Βέρνης στηρίζεται στη γνωστή αρχή της εξοµοίωσης
(εθνικής µεταχείρισης) των ξένων δηµιουργών ή έργων που προστατεύονται από τη
Σύµβαση προς τους υπηκόους της χώρας όπου ζητείται η

προστασία (principe

d’assimilation de l unioniste au national ή principe du traitement national). Η τελευταία
αναθεώρηση της ∆ιεθνούς Σύµβασης της Βέρνης, στην οποία µετέχουν 125 κράτη, έγινε στο
Παρίσι το 1971 και κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 100/1975.
Η αναγνώριση των συγγενικών δικαιωµάτων σε διεθνές επίπεδο έγινε µε τη
∆ιεθνή Σύµβαση της Ρώµης (1961) που προστατεύει τις τρεις βασικές κατηγορίες
δικαιούχων, δηλαδή τους ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, τους παραγωγούς
φωνογραφηµάτων και τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς. Η Ελλάδα κύρωσε τη ∆ιεθνή
Σύµβαση της Ρώµης, στην οποία µετέχουν 55 κράτη, µε το Ν. 2054/1992.

_____________________________________________
10. βλ. Καράκωστα Ι, ∆ίκαιο και Ιnternet, κεφάλαιο Χ: ∆ιαδίκτυο και ∆ίκαιο πνευµατικής
ιδιοκτησίας, εκδόσεις Σάκκουλα, ∆ίκαιο και Οικονοµία, Αθήνα 2001
11. ∆. Καλλινίκου, τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και των
Συγγενικών δικαιωµάτων σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, ∆ΕΕ 1/1998- έτος 4ο ,
σελ. 6-9
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Τέλος η Συµφωνία TRIPS, δηλαδή η συµφωνία για τα ∆ικαιώµατα
∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας στον Τοµέα του Εµπορίου, περιλαµβάνεται στην τελική πράξη του
γύρου της Ουρουγουάης (Μαρακές 1994) και κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.
2290/1995. Άρχισε να δεσµεύει τα περισσότερα κράτη την 1η Ιανουαρίου 1996 κι έχει ευρύ
πεδίο εφαρµογής, γιατί καλύπτει τόσο τη βιοµηχανική όσο και την πνευµατική ιδιοκτησία
και τα συγγενικά δικαιώµατα που βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών οικονοµικών
σχέσεων στο πεδίο δράσης του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ).
Οι παραπάνω, όµως συµβάσεις δε δίνουν λύσεις στα προβλήµατα που
δηµιουργούνται από την ψηφιακή τεχνολογία. Η συµφωνία TRIPS αναγνωρίζει βέβαια ως
νέα αντικείµενα πνευµατικής ιδιοκτησίας τα προγράµµατα των ηλεκτρονικών υπολογιστών
και τις βάσεις δεδοµένων (άρθρο 10) καθώς και µια νέα εξουσία του περιουσιακού
δικαιώµατος που περιορίζεται στα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών (δικαίωµα
εκµίσθωσης σύµφωνα µε το άρθρο 11), όµως οι ρυθµίσεις αυτές δεν ήταν επαρκείς.
Γι αυτό ακριβώς τον παραπάνω λόγο θεωρείται ιστορικό γεγονός για τη
διεθνή προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων η
∆ιπλωµατική ∆ιάσκεψη της Γενεύης , που πραγµατοποιήθηκε 2-20 ∆εκεµβρίου 1996 στο
πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και που οδήγησε
στην ψήφιση δύο νέων ∆ιεθνών Συνθηκών, που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Πρόκειται για τη
συνθήκη WIPO για την πνευµατική ιδιοκτησία και τη συνθήκη WIPO για τις ερµηνείεςεκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα. Οι δύο αυτές συνθήκες, γνωστές και ως συνθήκες
Ιnternet, βελτιώνουν τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις της ∆ιεθνούς Σύµβασης της Βέρνης και
της ∆ιεθνούς Σύµβασης της Ρώµης, προχωρούν πέρα από τη συµφωνία TRIPS και δίνουν
λύσεις σε ορισµένα από τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την ψηφιακή τεχνολογία.
Τέλος, διαµορφώνουν σε διεθνές επίπεδο το θεσµικό πλαίσιο για την προστασία των έργων
και των καλλιτεχνικών εισφορών στην κοινωνία των πληροφοριών.

IV. ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ WIPO – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΝΤΕRNΕΤ
α) Η Συνθήκη για την Πνευµατική Ιδιοκτησία – WIPO COPYRIGHT TREATY
H Συνθήκη για την Πνευµατική Ιδιοκτησία αποτελείται από το Προοίµιο και
25 άρθρα. Αποτελεί σύµφωνα µε το άρθρο 1 ειδική ρύθµιση κατά την έννοια του άρθρου 20
της ∆ιεθνούς Σύµβασης Βέρνης – Παρισιού. Παρακάτω αναφέρονται τα άρθρα εκείνα της
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συνθήκης που επιδιώκουν να δώσουν λύσεις στα νέα προβλήµατα που δηµιούργησαν οι νέες
τεχνολογίες (ψηφιακή και ηλεκτρονική διάδοση έργων).
Το άρθρο 4 επιβεβαιώνει ότι τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών
προστατεύονται ως έργα λογοτεχνικά (Literary works) µε την έννοια του άρθρου 2 της
∆ιεθνούς Σύµβασης της Βέρνης και διευκρινίζει ότι η προστασία αυτή ισχύει για το
πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή ανεξάρτητα από τον τρόπο ή τη µορφή έκφρασης.
Το άρθρο 5 προστατεύει τις συλλογές βάσεις δεδοµένων, οι οποίες λόγω της
επιλογής ή της διαρρύθµισης του περιεχοµένου τους αποτελούν πνευµατικά δηµιουργήµατα.
Η συνθήκη WIPO

δεν περιλαµβάνει ειδική διάταξη για το δικαίωµα αναπαραγωγής.

Γίνεται, όµως, αναφορά στο άρθρο 9 της ∆ιεθνούς Σύµβασης της Βέρνης που προβλέπει το
δικαίωµα αναπαραγωγής. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 9 εφαρµόζονται και στο νέο ψηφιακό
περιβάλλον, ειδικά όσον αφορά τη χρήση έργων σε ψηφιακή µορφή. Η αποθήκευση
προστατευόµενων έργων µε ψηφιακή µορφή σε ηλεκτρονικό µέσο αποτελεί αναπαραγωγή
Το άρθρο 6 αναγνωρίζει στους δηµιουργούς το αποκλειστικό δικαίωµα της
διανοµής του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων των έργων τους και αφήνει την ευχέρεια στα
συµβαλλόµενα µέρη να καθορίσουν τις προϋποθέσεις εξάντλησης του δικαιώµατος αυτού.
Με το άρθρο 7 αναγνωρίζεται στους δηµιουργούς το δικαίωµα εµπορικής
εκµίσθωσης του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων του έργου τους και αφορά µεταξύ άλλων και
τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Το άρθρο 8 αναγνωρίζει στους δηµιουργούς των λογοτεχνικών και
καλλιτεχνικών έργων το αποκλειστικό δικαίωµα παρουσίασης στο κοινό (right of
communication to the public) συµπεριλαµβανοµένης και της διάθεσης στο κοινό (right of
making available) των έργων τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα µέλη του κοινού να µπορούν
να έχουν πρόσβαση σε αυτά από τόπο και κατά το χρόνο της ατοµικής τους επιλογής. Η
ρύθµιση αυτή είναι σηµαντική γιατί καλύπτονται κι οι νέοι τρόποι διάδοσης των έργων µέσω
ηλεκτρονικών και ψηφιακών δικτύων και ειδικότερα η κατ’ αίτηση µετάδοση (transmission
on demand).
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Ο σκοπός της συνθήκης επιτυγχάνεται κατά ένα µεγάλο µέρος και
διαφαίνεται έντονα η τάση προσαρµογής των υπαρχουσών νοµοθετικών ρυθµίσεων στα νέα
προβλήµατα που δηµιουργούνται από τις σύγχρονες τεχνολογίες12.
β) Η Συνθήκη για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα – WIPO PERFORMANCES
AND PHONOGRAMS TREATY (1996)
Στο προοίµιο της συνθήκης αυτής τονίζεται η επιθυµία των Συµβαλλοµένων
Μερών να αναπτύξουν και να διαφυλάξουν την προστασία των δικαιωµάτων των
ερµηνευτών ή των εκτελεστών καλλιτεχνών και των παραγωγών φωνογραφηµάτων µε τον
πιο αποτελεσµατικό και οµοιόµορφο τρόπο.
Ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες (performers) είναι οι ηθοποιοί,
τραγουδιστές, µουσικοί, χορευτές και άλλα πρόσωπα που υποδύονται, τραγουδούν,
απαγγέλλουν , εκφωνούν, παίζουν ή εκτελούν ή ερµηνεύουν µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο
λογοτεχνικά ή καλλιτεχνικά έργα ή εκφράσεις της λαϊκής τέχνης.
Φωνογράφηµα (phonogram) είναι η εγγραφή ήχων προερχοµένων από
ερµηνεία ή εκτέλεση ή από άλλους ήχους ή από παρουσίαση ήχων αποκλειόµενης της
ηχητικής εγγραφής που ενσωµατώνεται σε κινηµατογραφική ταινία ή άλλο οπτικοακουστικό
έργο. Προστατεύονται και τα φωνογραφήµατα που είναι αποτέλεσµα ψηφιακής
παρουσίασης ήχων.
Εγγραφή (fixation) είναι η ενσωµάτωση ήχων ή εκτελέσεων ήχων σε υλικό
φορέα από τον οποίο µπορούν να γίνουν αντιληπτοί, να αναπαραχθούν ή να αναµεταδοθούν
µέσω συσκευής.
To δικαίωµα αναπαραγωγής αποτελούσε πάντοτε το θεµελιώδες δικαίωµα µε
αποκλειστικό και απόλυτο χαρακτήρα. Σε διεθνές επίπεδο ουσιώδης θεωρείται η διάταξη
του άρθρου 9 της ∆ιεθνούς Σύµβασης της Βέρνης που αναγνωρίζει στους δηµιουργούς
λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπουν την
αναπαραγωγή των έργων τους µε οποιοδήποτε τρόπο και µορφή. Οι εθνικές νοµοθεσίες,
όµως διατηρούν πάντοτε την ευχέρεια να προβλέπουν περιορισµούς δικαιώµατος
αναπαραγωγής σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις, υπό τον όρο ότι η αναπαραγωγή αυτή δεν
________________________________________
12. Για τα παραπάνω βλ. ∆. Καλλινίκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Συγγενικά ∆ικαιώµατα,
σελ 253-290, εκδόσεις Σάκκουλα, ∆ίκαιο και Οικονοµία, Αθήνα 2000, βλ. Καράκωστα Ι,
∆ίκαιο και Ιnternet, κεφάλαιο Χ: ∆ιαδίκτυο και ∆ίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας, εκδόσεις
Σάκκουλα, ∆ίκαιο και Οικονοµία, Αθήνα 2001
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βλάπτει την κανονική εκµετάλλευση του έργου, ούτε δηµιουργεί αδικαιολόγητη βλάβη στα
νόµιµα συµφέροντα του δηµιουργού (τα τρία αυτά κριτήρια είναι γνωστά και ως «τεστ των
τριών κριτηρίων», three steps test). Στη ∆ήλωση που συµφωνήθηκε κατά τη ∆ιπλωµατική
∆ιάσκεψη διευκρινήσθηκε ότι το δικαίωµα αναπαραγωγής καθώς και οι εξαιρέσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 16 εφαρµόζονται στο νέο ψηφιακό περιβάλλον , ειδικά όσον αφορά
τη χρήση ερµηνειών- εκτελέσεων και φωνογραφηµάτων σε ψηφιακή µορφή. ∆ιευκρινίζεται
επίσης ότι η αποθήκευση προστατευόµενων ερµηνειών –εκτελέσεων και φωνογραφηµάτων
µε ψηφιακή µορφή σε ηλεκτρονικό µέσο αποτελεί αναπαραγωγή σύµφωνα µε την έννοια του
άρθρου 7. Το άρθρο 7 αναγνωρίζει στους ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες το
αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την άµεση ή έµµεση αναπαραγωγή
των ερµηνειών ή εκτελέσεών τους που έχουν εγγραφεί σε φωνογραφήµατα µε οποιονδήποτε
τρόπο ή µορφή13.

V. ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Οι πέντε πρώτες κοινοτικές οδηγίες που εκδόθηκαν στον τοµέα της πνευµατικής
ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στο νέο
περιβάλλον της κοινωνία των πληροφοριών. Σχετικά πρόσφατα εκδόθηκε κι η νέα Οδηγία
2001/29/ΕΚ µε στόχο την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού
και των συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.
α)

Οδηγία

91/250/ΕΟΚ

για

τη

νοµική

προστασία

προγραµµάτων

ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Το λογισµικό είναι το µέσο που επιτρέπει την ψηφιακή µετατροπή και αποθήκευση των
πληροφοριών. Τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών προστατεύονται ως λογοτεχνικά
έργα µε τις διατάξεις της πνευµατικής ιδιοκτησίας.

________________________________________
13. Για τα παραπάνω βλ. ∆. Καλλινίκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Συγγενικά ∆ικαιώµατα,
σελ 253-290, εκδόσεις Σάκκουλα, ∆ίκαιο και Οικονοµία, Αθήνα 2000, βλ. Καράκωστα Ι,
∆ίκαιο και Ιnternet, κεφάλαιο Χ: ∆ιαδίκτυο και ∆ίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας, εκδόσεις
Σάκκουλα, ∆ίκαιο και Οικονοµία, Αθήνα 2001 και ∆. Καλλινίκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία
και Ιnternet, εκδόσεις Σάκκουλα, ∆ίκαιο και Οικονοµία, Αθήνα 2001, σελ.48-64
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β) Οδηγία 92/100/ΕΟΚ σχετικά µε το δικαίωµα εκµίσθωσης, το δικαίωµα
δανεισµού και ορισµένα δικαιώµατα συγγενικά προς την πνευµατική ιδιοκτησία στον
τοµέα των προϊόντων της διανοίας.
Η Οδηγία αυτή θεσπίζει το αποκλειστικό δικαίωµα εκµίσθωσης και
δανεισµού για όλα τα έργα και τις εισφορές ορισµένων δικαιούχων συγγενικών δικαιωµάτων
και εναρµονίζει τα συγγενικά δικαιώµατα σε οµοιόµορφη βάση
γ) Οδηγία 93/83/ΕΟΚ περί συντονισµού ορισµένων κανόνων όσον αφορά το
δικαίωµα του δηµιουργού και τα συγγενικά δικαιώµατα που εφαρµόζονται στις
δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις και την καλωδιακή αναµετάδοση.
Η Οδηγία στοχεύει στη δηµιουργία ενός οµοιόµορφου νοµικού πλαισίου
στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων για την ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων δορυφορικής ραδιοτηλεοπτικής και καλωδιακής µετάδοσης στην
Ευρώπη.
δ) Οδηγία 96/9/ΕΟΚ για τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων.
Η Οδηγία αυτή έχει εξαιρετική σπουδαιότητα για την κοινωνία των πληροφοριών,
λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι η πλειονότητα των νέων προϊόντων και υπηρεσιών
θα παρέχονται µέσω βάσεων δεδοµένων. Στην έννοια των βάσεων δεδοµένων υπάγονται οι
ψηφιακές ή ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων αλλά και οι παραδοσιακές µη ηλεκτρονικές
βάσεις δεδοµένων. Η οδηγία αυτή θεσπίζει ένα νέο sui generis δικαίωµα που παρέχεται στον
κατασκευαστή, αυτό της απαγόρευσης της εξαγωγής ή επαναχρησιµοποίησης του συνόλου ή
ουσιώδους µέρους του περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων14.
Η ελληνική νοµοθεσία έχει εναρµονισθεί µε τις 5 αυτές κοινοτικές οδηγίες.

_______________________________________
14. βλ. Για τα παραπάνω ∆. Καλλινίκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Ιnternet, εκδόσεις
Σάκκουλα, ∆ίκαιο και Οικονοµία, Αθήνα 2001, σελ. 20-27
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VI.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ

Η

Ο∆ΗΓΙΑ

2001/29/ΕΚ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
(Οδηγία 2001/29/ΕΚ περί εναρµονίσεως ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του
δηµιουργού και των συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας)
α) Γενικά
H Οδηγία αυτή αποσκοπεί στη νοµική προστασία του δικαιώµατος του
δηµιουργού και των συγγενικών δικαιωµάτων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς µε
ιδιαίτερη έµφαση στην κοινωνία της πληροφορίας (άρθρο 1 παρ. 1). Επιδιώκει την
εναρµόνιση του νοµικού πλαισίου της προστασίας του δικαιώµατος του δηµιουργού και των
συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, µε σκοπό την ενθάρρυνση των
επενδύσεων στη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία και αφετέρου την ελεύθερη
κυκλοφορία υπηρεσιών και προϊόντων στην εσωτερική αγορά15. η εναρµόνιση που
επιδιώκεται µε την Οδηγία 2001/29/ΕΚ βασίζεται στο σεβασµό των θεµελιωδών αρχών του
δικαίου, ιδίως της ιδιοκτησίας, στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η διανοητική ιδιοκτησία,
της ελευθερίας της έκφρασης και του δηµοσίου συµφέροντος16. Το υψηλό επίπεδο
προστασίας του δικαιώµατος του δηµιουργού και των συγγενικών δικαιωµάτων συµβάλλει
στη διατήρηση και ανάπτυξη της δηµιουργικότητας προς όφελος των δηµιουργών, των
ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών, των καταναλωτών, του
πολιτισµού, της βιοµηχανίας και του κοινού γενικότερα17. Η κατάλληλη έννοµη προστασία
των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι η προϋπόθεση για τη λήψη ανάλογης
αµοιβής από τη χρήση των έργων και για τη χρηµατοδότηση της παραγωγικής
δραστηριότητας καθώς και για την απόσβεση επενδύσεων18

________________________________________
15. βλ Α. Παπαδοπούλου, Η πνευµατική δηµιουργία στο χώρο και το χρόνο του διαδικτύου.
Η Οδηγία 2001/29/ΕΚ για την κοινωνία της πληροφορίας, ∆ΕΕ, σελ. 125
16. Σκέψη 3 του προοιµίου της Οδηγίας
17. Σκέψη 9 του προοιµίου της Οδηγίας
18. Σκέψη 10 του προοιµίου της Οδηγίας

21
β) Βασικά σηµεία της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ (αποκλειστικά δικαιώµατα, περιορισµοί –
εξαιρέσεις αυτών, τεχνολογικά µέτρα) –Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε το Ν.
3057/2002
Αντικείµενο

της

εναρµόνισης

της

Οδηγίας

αποτελεί

η

εξουσία

αναπαραγωγής, η εξουσία του δηµιουργού ή του φορέα συγγενικού δικαιώµατος να καθιστά
το έργο ή το αντίστοιχο προστατευόµενο αντικείµενο προσιτό στο κοινό και το δικαίωµα
διανοµής:
α. ∆ικαίωµα αναπαραγωγής
Το δικαίωµα αναπαραγωγής είναι ευρύτατα διατυπωµένο, ώστε να καλύπτει
όλες τις δυνατότητες αναπαραγωγής που παρέχει η ψηφιακή Τεχνολογία. Περιλαµβάνει
« την άµεση ή έµµεση, προσωρινή ή µόνιµη αναπαραγωγή µε οποιοδήποτε µέσο και µορφή,
εν όλω ή εν µέρει». Φορείς του δικαιώµατος αυτού είναι οι δηµιουργοί όσο αφορά στα έργα
τους, οι καλλιτέχνες, ερµηνευτές ή εκτελεστές όσο αφορά στην εγγραφή σε υλικό φορέα
των ερµηνειών ή των εκτελέσεών τους, οι παραγωγοί φωνογραφηµάτων όσο αφορά στα
φωνογραφήµατά τους. Η έννοια λοιπόν της αναπαραγωγής διευρύνεται στο νέο ψηφιακό
περιβάλλον και καλύπτει όλες τις πράξεις αναπαραγωγής19
Ως άµεση αναπαραγωγή νοείται η αναπαραγωγή ενός έργου ή άλλου
προστατευόµενου αντικειµένου που γίνεται απευθείας στο ίδιο ή σε διαφορετικό µέσο, ενώ
ως έµµεση αναπαραγωγή που γίνεται µέσω ενδιάµεσης διαδικασίας, όπως η µαγνητοφώνηση
της ραδιοφωνικής εκποµπής ενός τραγουδιού το οποίο έχει αποθηκευθεί σε φωνογράφηµα20.
Σταθερή αναπαραγωγή είναι η αναπαραγωγή που οδηγεί στη δηµιουργία
σταθερών υλικών αντιγράφων ή φορέων που είναι αποθηκευµένο το έργο ή άλλο
προστατεύοµενο αντικείµενο. Στην έννοια αυτή υπάγεται και η αποθήκευση ενός έργου στον
υπολογιστή, το uploading, και το downloading.

_________________________________________
19. βλ. ∆. Καλλινίκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Ιnternet, ό.π σελ 53, Μ. Θ. Μαρίνο,
Απόλυτες και αποκλειστικές εξουσίες ως αντικείµενο εναρµόνισης κατά την Οδηγία
2001/29/ΕΚ.
20. βλ. ∆. Καλλινίκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Ιnternet, ό.π, σελ 53-55
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H προσωρινή αναπαραγωγή είναι συνδεδεµένη µε τη λειτουργία ενός
ηλεκτρονικού υπολογιστή και οδηγεί στη δηµιουργία αντιγράφων, τα οποία εξαφανίζονται
µόλις παύσει να λειτουργεί ο υπολογιστής. Συγχρόνως, όµως, ο κοινοτικός νοµοθέτης
αναγνωρίζει ότι πολλές πράξεις προσωρινής αναπαραγωγής πηγάζουν από τη λειτουργία του
διαδικτύου21 και συνέχονται λειτουργικά µε τη δυνατότητα πρόσβασης στο αναπαραγόµενο
έργο, µε συνέπεια η επέκταση του δικαιώµατος αναπαραγωγής σε αυτές να οδηγούσε σε
αδιέξοδο, µη επιτρέποντας ουσιαστικά τη λειτουργία του ∆ιαδικτύου. Γι αυτό το λόγο
εισάγει στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της Οδηγίας (αντίστοιχα, άρθρο 28Β του
Ν.2121/1993, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 81 του Ν. 3057/2002) τη µόνη υποχρεωτική
εξαίρεση,

από

το

δικαίωµα

αναπαραγωγής

για

ορισµένες

προσωρινές

πράξεις

αναπαραγωγής, οι οποίες είναι µεταβατικές ή παρεπόµενες, αποτελούν αναπόσπαστο και
ουσιώδες τµήµα µιας τεχνολογικής µεθόδου κι έχουν ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν
είτε την εντός δικτύου µετάδοση µεταξύ τρίτων µέσω διαµεσολαβητή είτε τη νόµιµη χρήση
ενός έργου ή άλλου προστατευοµένου αντικειµένου και οι οποίες δεν έχουν καµία
ανεξάρτητη

οικονοµική

σηµασία.

Πρόκειται

για

το

λεγόµενο

«τεχνολογικό

προορισµό».(στην εξαίρεση αυτή εµπίπτει το Browsing και το caching)
Για να διακρίνει κανείς µεταξύ απαγορευµένης κι επιτρεπόµενης φευγαλέας
αναπαραγωγής θα πρέπει να απαντήσει στο ερώτηµα εάν η αντιγραφή του έργου είναι
απαραίτητη για την κατά προορισµό χρήση του ή εκµετάλλευσή του: επειδή η χρήση ή η
απόλαυση ενός έργου είναι πράξη ελεύθερη από τη σκοπιά της πνευµατικής ιδιοκτησίας,
αντιγραφή του έργου που συνεπάγεται την κατά προορισµό χρήση του θα πρέπει επίσης να
θεωρηθεί ελεύθερη.

β. ∆ικαίωµα παρουσίασης – εξουσία του δηµιουργού ή του φορέα συγγενικού
δικαιώµατος να καθιστά το έργο ή το αντίστοιχο προστατεύοµενο αντικείµενο προσιτό
στο κοινό.
∆ικαίωµα παρουσίασης: µόνο ο δηµιουργός µπορεί να απαγορεύει κάθε
παρουσίαση στο κοινό του έργου του ενσυρµάτως ή ασυρµάτως ( άρθρο 3 παράγραφος 1 και
αντιστοιχα άρθρο 3 παράγραφος 1 του ν 2121/1993). Το δικαίωµα αυτό αφορά σε κάθε άυλη
εκµετάλλευση του έργου εκτός ψηφιακού περιβάλλοντος.
______________________________________
21. βλ ∆. Καλλινίκου, ΧρΙ∆ 2003, ό.π σελ 387
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Eξουσία του δηµιουργού ή του φορέα συγγενικού δικαιώµατος να
καθιστά το έργο ή το αντίστοιχο προστατεύοµενο αντικείµενο προσιτό στο κοινό:
To δικαίωµα αυτό αναγνωρίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3
της Οδηγίας. Αποτελεί ειδικότερη έκφανση του προηγουµένως αναφερόµενου δικαιώµατος
παρουσίασης και λειτουργεί αποκλειστικά στον ψηφιακό χώρο του διαδικτύου. Στην έννοια
της παρουσίασης στο κοινό περιλαµβάνεται ρητά και η κατ’ αίτηση µετάδοση (πχ Napster).
γ. ∆ικαίωµα διανοµής στο κοινό
Το δικαίωµα αυτό αναφέρεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας µε το οποίο
παρέχεται στους δηµιουργούς το δικαίωµα όσο αφορά στο πρωτότυπο ή αντίγραφο των
έργων τους «να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τη διανοµή τους στο κοινό µε οποιαδήποτε
µορφή µέσω πώλησης ή άλλως».

δ. Περιορισµοί και εξαιρέσεις
Η Οδηγία περιέχει έναν εξαντλητικό και κλειστό κατάλογο «εξαιρέσεων
και περιορισµών» στο άρθρο 5( άρθρο 28Γ του ν. 2121/1993). Όλες οι εξαιρέσεις και οι
περιορισµοί τελούν υπό τη διαδικασία ελέγχου τριών σταδίων- three steps test-.
ε. Τεχνολογικά µέτρα
Η ψηφιακή τεχνολογία, η οποία ενέχει κινδύνους ανεξέλεγκτης χρήσης των
έργων και των αντικειµένων προστασίας τω συγγενικών δικαιωµάτων, καθιστά συγχρόνως
δυνατό και τον έλεγχο των πολυποίκιλων χρήσεών τους. Τα τεχνολογικά µέτρα
περιλαµβάνουν µηχανισµούς που βασίζονται στο λογισµικό και περιορίζουν την πρόσβαση
και τη χρήση των έργων και γενικά των πληροφοριών22
Mε όλες τις παραπάνω διατάξεις της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ, όπως αυτές
ενσωµατώθηκαν στην ελληνική νοµοθεσία µε το ν. 3057/2002, επιδιώκεται η εξισορρόπηση
ανάµεσα στα ατοµικά συµφέροντα του δηµιουργού και στα συµφέροντα του κοινωνικού
συνόλου µέσα στο νέο περιβάλλον της Κοινωνίας των Πληροφορίας: Αφενός
διασφαλίζονται τα περιουσιακά δικαιώµατα των δηµιουργών και των φορέων των
συγγενικών δικαιωµάτων, τα οποία δέχονται ποικίλες απειλές στο χώρο του διαδικτύου και

_________________________________________
22. βλ. Μ.Θ. Μαρίνο, Πνευµατική Ιδιοκτησία, ό.π σελ. 19
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αφετέρου προβλέπονται περιορισµοί στα δικαιώµατα αυτά, οι οποίοι δικαιολογούνται από
λόγους κοινωνικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πολιτικής και προστασίας του
δικαιώµατος του κοινού για πληροφόρηση και συµµετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
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VII. Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο. Ν 2121/1993 για την πνευµατική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώµατα
διαπνέεται από όλα τα σύγχρονα ρεύµατα που έχουν διατυπωθεί στις εθνικές νοµοθεσίες των
ευρωπαϊκών κρατών και είναι εναρµονισµένες µε τις κοινοτικές οδηγίες που συνιστούν
κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Ο νόµος αυτός δίνει τη δυνατότητα προσαρµογής του ισχύοντος νοµικού
πλαισίου στις ρυθµίσεις των δύο νέων συνθηκών WIPO και της οδηγίας για την κοινωνία
των πληροφοριών. Ρυθµίζει τα θέµατα που αφορούν την πνευµατική ιδιοκτησία και τα
συγγενικά δικαιώµατα σε 12 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο αντικείµενο και
το περιεχόµενο της πνευµατικής ιδιοκτησίας ( αρθρ. 1-5). Το δεύτερο κεφάλαιο προσδιορίζει
το αρχικό υποκείµενο του δικαιώµατος (6-11). Το τρίτο αφορά τη µεταβίβαση,
εκµετάλλευση και άσκηση του δικαιώµατος (12- 17). Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει
διατάξεις σε σχέση µε τους περιορισµούς του δικαιώµατος, ενώ το θέµα διάρκειας της
προστασίας ρυθµίζεται στο πέµπτο κεφάλαιο (29-31). Στο έκτο κεφάλαιο περιλαµβάνονται
ορισµένες ειδικές ρυθµίσεις σε σχέση µε τις συµβάσεις και τις άδειες εκµετάλλευσης (32-39)
µεταξύ των οποίων και η ποσοστιαία αµοιβή. Το έβδοµο κεφάλαιο αναφέρεται στις ειδικές
διατάξεις για τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών (40-5). Το όγδοο κεφάλαιο
αφορά τα συγγενικά δικαιώµατα και το ένατο ρυθµίζει τη συλλογική διαχείριση
πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων. Το δέκατο κεφάλαιο αναφέρεται στα µέσα
πρόληψης της προσβολής των δικαιωµάτων, το ενδέκατο προβλέπει ορισµένα ασφαλιστικά
µέτρα, ενώ οι τελικές και µεταβατικές διατάξεις περιλαµβάνονται στο δωδέκατο κεφάλαιο.
Ο νόµος στο άρθρο 1 προβλέπει ρητά ότι η πνευµατική ιδιοκτησία
περιλαµβάνει δύο επιµέρους δικαιώµατα, το ηθικό και το περιουσιακό δικαίωµα και
επιβεβαιώνει τον απόλυτο, απεριόριστο και αποκλειστικό χαρακτήρα της πνευµατικής
ιδιοκτησίας. Ο απεριόριστος χαρακτήρας έχει την έννοια ότι η πνευµατική ιδιοκτησία
καλύπτει κάθε εξουσία στα δικαιώµατα που πηγάζουν από αυτήν. Ως απόλυτο δικαίωµα
έχει ισχύ έναντι όλων και δίνει στο δηµιουργό την εξουσία να στραφεί και να αποκρούσει
κάθε προσβολή τρίτων πάνω στο έργο, ενώ ο όρος αποκλειστικό δικαίωµα υποδηλώνει ότι ο
δηµιουργός έχει την άµεση και αποκλειστική εξουσία πάνω στο έργο του και ότι µόνο αυτός
µπορεί να επιτρέψει ή να απαγορεύσει την εκµετάλλευσή του.
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Β’ ΜΕΡΟΣ

Η

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΥ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Ι. ΆΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
α) Η έννοια της ιδιοκτησίας στο άρθρο 17 του Συντάγµατος
To άρθρο 17 του Συντάγµατος ορίζει στην πρώτη παράγραφο ότι: «η
ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώµατα, όµως, που απορρέουν από
αυτή δεν µπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συµφέροντος».
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Συντάγµατος κατοχυρώνεται το
ατοµικό δικαίωµα της ιδιοκτησίας, το οποίο έγκειται στην ελευθερία του ατόµου να
απολαµβάνει και να διαθέτει την ιδιοκτησία του και παράλληλα διασφαλίζεται η ιδιοκτησία
ως θεσµός (ανεξάρτητα από ορισµένα πρόσωπα ή πράγµατα). Η συνταγµατική έννοια
«ιδιοκτησία» είναι µια αόριστη νοµική έννοια, το περιεχόµενο της οποίας προσδιορίζεται
κάθε φορά µε συγκεκριµένα µέσα, όµως στο πλαίσιο που θέτει το Σύνταγµα.
Στη συνταγµατική θεωρία υποστηρίζονται δύο απόψεις σχετικά µε την έννοια
της προστατευόµενης ιδιοκτησίας και ειδικότερα για το εάν στην έννοια αυτή εµπίπτουν ή
όχι τα περιουσιακά ενοχικά δικαιώµατα και τα δικαιώµατα σε άϋλα αγαθά. Η άποψη της
στενής ερµηνείας της ιδιοκτησίας έχει πλέον εγκαταλειφθεί από το µεγαλύτερο κοµµάτι της
θεωρίας, η οποία υποστηρίζει ότι στην έννοια της ιδιοκτησίας του άρθρου 17
περιλαµβάνονται όχι µόνο τα εµπράγµατα, αλλά και όλα τα περιουσιακά δικαιώµατα. Στη
Γερµανία, ήδη από το 1923 υποστηρίχθηκε από τον Μartin Wolff στο άρθρο του
“Reichsverfassung und Eigentum” (Festgabe fur Willhelm Kahl, Tubingen, 1923) ότι η
συνταγµατική εγγύηση της ιδιοκτησίας καλύπτει όχι µόνο τα εµπράγµατα δικαιώµατα αλλά
και κάθε περιουσιακό δικαίωµα. Η έννοια «ιδιοκτησία» του Συντάγµατος δεν ταυτίζεται µε
τον όρο «κυριότητα» του Αστικού Κώδικα, αλλά είναι µία έννοια γένους, η οποία
περιλαµβάνει όλες τις µορφές ιδιοκτησιακών σχέσεων, µία από τις οποίες είναι η κυριότητα.
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Ως ιδιοκτησιακό δικαίωµα οφείλουµε να εννοούµε κάθε νοµική ευχέρεια που είτε επιτρέπει
στο άτοµο τον µε οποιονδήποτε τρόπο έλεγχο υλικών πόρων στο πλαίσιο της αυτόνοµης
εκπλήρωσης των βιοτικών του αναγκών είτε αποτελεί αντικείµενο των συναλλακτικών ή
συνεργατικών δραστηριοτήτων του ατόµου στο πλαίσιο της ελεύθερης συµµετοχής του στην
οικονοµική ζωή, διασφαλίζοντας έτσι σε αυτό την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς
του. Ο περιορισµός, λοιπόν, της συνταγµατικής προστασίας στα εµπράγµατα δικαιώµατα
δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Σήµερα, οικονοµικά
πολύ σηµαντικότερα είναι τα ενοχικά δικαιώµατα, η πνευµατική, η βιοµηχανική, η µετοχική
ιδιοκτησία και γενικά τα δικαιώµατα στα άυλα αγαθά, όπως τα δικαιώµατα πελατείας,
επωνυµίας, σήµατος, εφευρέσεων, µε αποτέλεσµα να καθίσταται αναγκαία η επέκταση της
συνταγµατικής προστασίας και στα δικαιώµατα αυτά23.

β) Η ιδιοκτησία στο άρθρο 17 του Συντάγµατος και η πνευµατική ιδιοκτησία
Στη συνταγµατική έννοια της ιδιοκτησίας εµπίπτει και η πνευµατική
ιδιοκτησία, όσον αφορά στα περιουσιακά δικαιώµατα του δηµιουργού
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. Ακόµη και οι

υποστηρικτές της στενής έννοιας της ιδιοκτησίας υποστήριξαν την άποψη ότι η πνευµατική
ιδιοκτησία προστατεύεται από το άρθρο 17 του Συντάγµατος, τονίζοντας τη µεγάλη σηµασία
που έχει η πνευµατική ιδιοκτησία για το κοινωνικό σύνολο. Στις προπαρασκευαστικές
συζητήσεις των αναθεωρήσεων του άρθρου 17 του Συντάγµατος ο φόβος για τη διεύρυνση
της

προστατευόµενης

ιδιοκτησίας

εντοπιζόταν

περισσότερο

στην

υπαγωγή

κάθε

περιουσιακού δικαιώµατος κι όχι ειδικά συγκεκριµένων δικαιωµάτων, όπως η πνευµατική
ιδιοκτησία25. Το δικαίωµα της πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι ένα απόλυτο δικαίωµα,
διαφορετικής φύσης από τα ενοχικά δικαιώµατα, τα οποία παραδοσιακά εξαιρούνται από τη
συνταγµατική προστασία της ιδιοκτησίας. Αποφασιστική σηµασία για την υπαγωγή και της
πνευµατικής ιδιοκτησίας στην έννοια της ιδιοκτησίας , έχει όχι τόσο η εξουσία διάθεσης του
φορέα της(ΑΚ 1000) στο σχετικό αντικείµενο, αλλά η χρησιµότητα που έχει για το φορέα

_________________________________________
23. βλ. Α. Γέροντα, ∆ηµόσιο οικονοµικό ∆ίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- Κοµµοτηνή,
2002, σελ. 420
24. βλ Θ. Λιακόπουλο, Βιοµηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 61
25. βλ άρθρο 1 του Ν 2121/1993, όπου το περιουσιακό δικαίωµα και το ηθικό του
πνευµατικού δηµιουργού χαρακτηρίζεται ως αποκλειστικό και απόλυτο.
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της, δηλαδή το γεγονός ότι αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη, σε υλικό και πολιτιστικό
επίπεδο, της προσωπικότητάς του. Από την κοινωνική δέσµευση της ιδιοκτησίας συνάγεται
ότι και η πνευµατική ιδιοκτησία προστατεύεται µόνο στον πυρήνα του περιουσιακού
δικαιώµατος του δηµιουργού και όχι σε όλες τις δυνατές εκδηλώσεις του δικαιώµατος
αυτού, όπως αυτές διαγράφονται από τον κοινό νοµοθέτη26.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, η έννοια της ιδιοκτησίας είναι
ευρύτατη και έχει το χαρακτηριστικό γνώρισµα της αυτονοµίας. Από τη ρήτρα
επικουρικότητας του άρθρου 60 της ΕΣ∆Α προκύπτει ότι οι διατάξεις της Σύµβασης δεν
µπορούν να περιορίσουν την προστασία που παρέχεται σε συγκεκριµένο δικαίωµα από την
εθνική νοµοθεσία, αλλά µπορούν να την επεκτείνουν. Έτσι, ακόµη κι αν θεωρηθεί ότι τα
περιουσιακά δικαιώµατα δεν προστατεύονται από το άρθρο 17 του Συντάγµατος, ισχύει η
προστασία τους από το άρθρο 1 του ΠπρΠρωτ ΕΣ∆Α και το άρθρο 28 παρ.1 του
Συντάγµατος έναντι κάθε αντίθετης ρύθµισης σε επίπεδο κοινού νόµου. Έτσι, στην
προκείµενη περίπτωση το άρθρο 17 του Συντάγµατος, ακόµη και υπό τη στενή ερµηνεία της
έννοιας της ιδιοκτησίας, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αποκλείει την κατοχύρωση των
περιουσιακών δικαιωµάτων σε επίπεδο διεθνούς σύµβασης, εφόσον αυτή έχει κυρωθεί µε
νόµο.

________________________________________
26. βλ Θ. Λιακόπουλο, Βιοµηχανική Ιδιοκτησία, σελ 62, Θ. Λιακόπουλο, Η συνταγµατική
προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, σελ 27
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ΙΙ. ΆΡΘΡΟ 5 παρ. 1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ

α) Το δικαίωµα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Συντάγµατος κατοχυρώνει την ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου και διατυπώνεται ως εξής: «Καθένας έχει
δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική,
οικονοµική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων
και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη». Προσωπικότητα κατά την έννοια της
παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Συντάγµατος είναι το σύνολο των ιδιοτήτων, ικανοτήτων
και καταστάσεων που αφενός µεν προκύπτουν από την υπόσταση του ανθρώπου ως ελλόγου
και συνειδητού όντος και αφετέρου εξατοµικεύουν ένα συγκεκριµένο πρόσωπο27. Ο όρος
προσωπικότητα δε χρησιµοποιείται υπό την έννοια του προσώπου ως υποκειµένου δικαίου,
δηλαδή ως υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, αλλά υπό την ευρύτερη έννοια που
σηµαίνει την «αξία» που έχει ο κάθε άνθρωπος και ακριβέστερα όλες τις αστάθµητες αξίες
που συνιστούν την ουσία του ανθρώπου.
Η ελευθερία ανάπτυξης είναι το δικαίωµα αυτοδιάθεσης και αυτοκαθορισµού
του ανθρώπου, το δικαίωµά του να ενεργεί αδέσµευτος και να προγραµµατίζει και να
διαµορφώνει τη ζωή του, σύµφωνα µε τις κλίσεις, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά του.
Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Συντάγµατος δηµιουργείται για το
κράτος όχι µόνο αρνητική υποχρέωση, δηλαδή υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του ατόµου, αλλά και θετική, δηλαδή υποχρέωση
να αίρει τα εµπόδια που υφίστανται και να παρέχει τα αναγκαία µέσα για την ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητας28.
Η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας αποτελεί το κύριο περιεχόµενο και
τη σπουδαιότερη συγκεκριµενοποίηση της αξίας του ατόµου που προστατεύεται από την
παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Συντάγµατος

_________________________________________
27. βλ Α. Μάνεση, σελ. 116
28. βλ Α. Μάνεση , σελ. 118
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Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αποκτά ένα πεδίο αυτόνοµης λειτουργίας στη
συνταγµατική τάξη. Η διατύπωση και το νόηµά της την καθιστά κατάλληλη για να
διαµορφωθεί ερµηνευτικά σε διαταγή ανοιχτή στις µελλοντικές εξελίξεις, ικανή να
καταλαµβάνει τις νέες κοινωνικές σχέσεις, τη νέα ύλη, δηλαδή, που γεννά η ραγδαία
ανάπτυξη της σύγχρονής κοινωνίας29

β) Το δικαίωµα της οικονοµικής ελευθερίας
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 βρίσκει έρεισµα, σύµφωνα µε την
κρατούσα θέση στη θεωρία και την πρόσφατη νοµολογία η οικονοµική ελευθερία. Το
περιεχόµενο της οικονοµικής ελευθερίας το οποίο συνιστάται αφενός στην επιλογή της
οικονοµικής δραστηριότητας και αφετέρου στην άσκηση της δεν είναι δυνατόν να
προδιαγραφεί εκ των προτέρων εξαντλητικά για το λόγο ότι η οικονοµική ελευθερία
χαρακτηρίζεται από µία δυναµικότητα και ακολουθεί τις ραγδαίες κοινωνικοοικονοµικές
εξελίξεις. Η οικονοµική ελευθερία προστατεύει την ελεύθερη οικονοµία και την ιδιωτική
πρωτοβουλία συνολικά αλλά και την ατοµική οικονοµική δραστηριότητα.

γ) Πνευµατική Ιδιοκτησία και άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος
Η διάταξη αυτή προστατεύει την πνευµατική δηµιουργία και το έργο
εξασφαλίζοντας στο δηµιουργό τη δυνατότητα να δηµιουργήσει χωρίς εξωτερικούς
καταναγκασµούς και να διαδώσει τα δηµιουργήµατά του χωρίς εµπόδια30. Μάλιστα
προστατεύει όλη τη διαδικασία πνευµατικής δηµιουργίας µέχρι ο δηµιουργός να φτάσει στο
«έργο»,

αλλά κι ακόµη παραπέρα την επικοινωνία του µε το κοινό, την επιδίωξη

αναγνώρισης και καταξίωσης του. Προστατεύεται το ηθικό δικαίωµα του δηµιουργού, το
οποίο είναι απεριόριστο, απόλυτο και κατ αρχήν αµεταβίβαστο µεταξύ ζώντων.

_______________________________________
29. βλ ∆. Τσάτσο , Συνταγµατικό δίκαιο, Τόµος Γ’, θεµελιώδη δικαιώµατα, εκδόσεις
Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή, σελ 222
30. βλ Θ. Μαρίνο, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Ιnternet, σελ. 38
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Πιο συγκεκριµένα προστατεύεται η εξουσία δηµοσίευσης, αναγνώρισης της
πατρότητας, περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου, προσπέλασης, υπαναχώρησηςµετάνοιας, που προβλέπονται και από το Ν. 2121/1993.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Συντάγµατος, στο βαθµό που αυτή
κατοχυρώνει και το δικαίωµα της οικονοµικής ελευθερίας του προσώπου είναι δυνατό να
έχει εφαρµογή και στις περιουσιακές εξουσίες που περιέχονται στην πνευµατική ιδιοκτησία.
Η οικονοµική ελευθερία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 καλύπτει και τα
περιουσιακά δικαιώµατα που απορρέουν από το δικαίωµα της πνευµατικής ιδιοκτησίας,
καθώς αυτά είναι ουσιώδη για την άσκηση της ελεύθερης οικονοµικής δραστηριότητας του
δηµιουργού. Έτσι προστατεύεται η δυνατότητα απόκτησης οικονοµικών αγαθών και η
δηµιουργία περιουσίας του πνευµατικού δηµιουργού. Με δεδοµένη, λοιπόν, τη µεγάλη
σηµασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας στο χώρο της οικονοµίας, η συνταγµατική
κατοχύρωση της οικονοµικής ελευθερίας θεωρείται σωτήρια για το δηµιουργό καθώς και η
συνταγµατική προστασία των περιουσιακών δικαιωµάτων που προκύπτουν από τη
δηµιουργία του.

32
ΙΙΙ. ΑΡΘΡΟ 16 παρ. 1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Συντάγµατος κατοχυρώνεται η
ελευθερία της τέχνης. Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι: « Η τέχνη και η επιστήµη είναι ελεύθερεςη ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους» Αντίστοιχες διατάξεις
για την προστασία της Τέχνης συναντώνται και στα συνταγµατικά κείµενα άλλων κρατών.
α) Η έννοια της Τέχνης
Ο όρος Τέχνη έχει δύο έννοιες, µία τυπική και µία ουσιαστική. Με την
ευρύτερη ουσιαστική έννοια του όρου τέχνη είναι η περί του ωραίου αντίληψη. Με την
τυπική έννοια του όρου ο όρος τέχνη ταυτίζεται µε το δηµιούργηµα της τέχνης, αποδίδει
δηλαδή το έργο τέχνης, το αποτέλεσµα της καλλιτεχνικής δηµιουργίας.
β) Η έννοια της Τέχνης στο εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του
Συντάγµατος.
Το Σύνταγµα δεν ορίζει την έννοια της Τέχνης. Παράλληλα, οποιοσδήποτε
νοµοθετικός ορισµός δεν απαγορεύεται και θα µπορούσε να διατυπωθεί κατά την άσκηση
της γενικής νοµοθετικής αρµοδιότητας του νοµοθέτη, ο οποίος, όµως, δε θα µπορούσε να
εισάγει µε τον τρόπο αυτό περιορισµούς, αλλά θα έπρεπε να ακολουθήσει τις συνταγµατικές
οριοθετήσεις31.
Ο

συντακτικός

νοµοθέτης

ανάγει

την

τέχνη

σε

συνταγµατικά

προστατευόµενο αγαθό. Η τέχνη προστατεύεται ανεξάρτητα από τον ειδικότερο τρόπο
έκφρασής της. ∆εν υπάρχει, δηλαδή, µία «επίσηµη» ή « κρατική» τέχνη. Κάθε καλλιτέχνης
δικαιούται να επιλέξει και να εκφράσει το καλλιτεχνικό του πιστεύω, όπως ο ίδιος κρίνει.
Η ελευθερία της τέχνης αποτελεί αντικειµενική συνταγµατική αρχή από την
οποία απορρέουν τα αντίστοιχα υποκειµενικά δικαιώµατα. Η κατοχύρωση της ελευθερίας
της τέχνης αποτελεί αναγκαίο στοιχείο της γενικότερης συνταγµατικής κατοχύρωσης της
δηµιουργικής έκφρασης του ανθρωπίνου πνεύµατος.

________________________________________
31. βλ. Α. ∆ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, ειδικό µέρος, Αθήνα 2005, σελ. 112
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γ) Το περιεχόµενο της ελευθερίας της τέχνης
Η ελευθερία της τέχνης περιλαµβάνει: α)την ελευθερία της καλλιτεχνικής
συνείδησης, την ελευθερία του καλλιτεχνικού πιστεύω, β) στην ελευθερία της τέχνης ανήκει
η ελευθερία έκφρασης της καλλιτεχνικής συνείδησης, είτε µέσα από τη διδασκαλία της
καλλιτεχνίας, είτε µέσα από την καλλιτεχνική δηµιουργία, γ) στην ελευθερία της τέχνης
ανήκει και η ελευθερία διάδοσης των καλλιτεχνικών ιδεών. Εδώ ανήκει και η ελευθερία
κυκλοφορίας των έργων τέχνης32
Από την ελευθερία καλλιτεχνικής δηµιουργίας συνάγεται η απαγόρευση
εξαναγκασµού της καλλιτεχνικής εργασίας. Επιπλέον, χωρίς την ελευθερία κυκλοφορίας των
έργων τέχνης, η ελευθερία παραγωγής τους θα ήταν άσκοπη. Η ανάγκη, άλλωστε,
προστασίας του καλλιτέχνη εµφανίζεται εντονότερη κατά τη διάδοση του έργου του, παρά
στο στάδιο δηµιουργίας, γιατί η δηµιουργία δε γίνεται αντιληπτή από το κοινό και δεν
ενδιαφέρει την κρατική εξουσία33 . Στην έννοια της ελευθερίας κυκλοφορίας των έργων
τέχνης πρέπει να γίνει δεκτό ότι εµπίπτει οποιοσδήποτε τρόπος παρουσίασης του έργου στο
κοινό επιλέγει ο καλλιτέχνης. Αντιβαίνει στην ελευθερία κυκλοφορίας του έργου
οποιαδήποτε απαγόρευση παρουσίασης καθώς και οποιαδήποτε εξάρτηση της παρουσίασης
από προηγούµενη άδεια
Φορείς της ελευθερίας της τέχνης είναι όλο τα φυσικά πρόσωπα, ηµεδαποί,
αλλοδαποί, ανιθαγενείς.
Η ελευθερία της τέχνης προστατεύεται ως αµυντικό δικαίωµα και µε την
έννοια αυτή ως απόλυτο δικαίωµα. Στρέφεται κατά της κρατικής, αλλά και κατά
οποιασδήποτε άλλης δηµόσιας ή ιδιωτικής εξουσίας. Ο καλλιτέχνης δεν µπορεί να
εξαναγκαστεί σε καλλιτεχνική δηµιουργία.
Το Σύνταγµα αναγνωρίζει και την προστατευτική διάσταση του δικαιώµατος
στην τέχνη. Το προστατευτικό δικαίωµα στρέφεται προς το κράτος και ενεργοποιεί την
επέµβασή του για την προστασία της τέχνης από διάφορες απειλές.
Τέλος, ο συντακτικός νοµοθέτης ρητά ορίζει ότι η ανάπτυξη και η
προαγωγή της τέχνης αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Αναγνωρίζει, δηλαδή, και τη
διασφαλιστική- διεκδικητική διάσταση του δικαιώµατος στην τέχνη34
_______________________________________
32. βλ. Α. ∆ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, ειδικό µέρος, Αθήνα 2005, σελ. 114
33. βλ. Σπ. Βλαχόπουλο, ∆τΑ 1, 1999, σελ 86, υποσ .33
34. βλ. Α. ∆ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, ειδικό µέρος, Αθήνα 2005, σελ. 115.
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Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι η κριτική της τέχνης προστατεύεται
από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Συντάγµατος, το οποίο

αναφέρεται στην

ελευθερία διάδοσης των στοχασµών κι όχι από την παράγραφο 1 του άρθρου 16. Η
ελευθερία της τέχνης κατοχυρώνει την καλλιτεχνική δηµιουργία και την κυκλοφορία των
έργων τέχνης, αλλά όχι την κριτική και αξιολόγηση έργων τέχνης που γίνεται από τρίτους,
παρόλο που η κριτική και η ανάλυση της τέχνης και των έργων τέχνης αποτελούν µέρος της
καλλιτεχνικής ζωής.

δ) Ελευθερία έκφρασης, ελευθερία τέχνης και πνευµατική ιδιοκτησία
Μεταξύ τη πνευµατικής ιδιοκτησίας και της ελευθερίας έκφρασης υπάρχει
σύνδεση. Η ελευθερία έκφρασης και δηµιουργίας µέσω της οικονοµικής ανεξαρτησίας των
δηµιουργών, αλλά και της δυνατότητας ελέγχου της δηµοσίευσης και οικονοµικής
εκµετάλλευσης του έργου τους, µε την έννοια της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης στην
αγορά και στο κοινό, απαρτίζει τον πυρήνα του δικαιώµατος της πνευµατικής ιδιοκτησίας.35
Η αναγνώριση των περιουσιακών εξουσιών του δηµιουργού εξασφαλίζουν την αµοιβή και
τη συνέχιση της δηµιουργικής παραγωγής µέσω της αξιοποίησης του έργου στην αγορά, ενώ
παράλληλα παρέχουν στο δηµιουργό τη δυνατότητα να εκφράζεται µέσα από το έργο του
ελεύθερα, χωρίς να εξαρτάται οικονοµικά και να κατευθύνεται ιδεολογικά από τρίτους.
Από την άλλη µεριά, η πνευµατική ιδιοκτησία θέτει όρια στο δικαίωµα της
ελευθερίας έκφρασης τρίτων προσώπων, της ελευθερίας του τύπου και των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης. Για παράδειγµα, δεν επιτρέπεται η µετάδοση ενός έργου στο κοινό µε τη
ραδιοφωνία και την τηλεόραση, χωρίς την άδεια του δηµιουργού (άρθρο 3 παρ. 1 ζ του Ν.
2121/1993).
Στην ελευθερία της τέχνης της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Συντάγµατος
εµπίπτει το σύνολο των ηθικών εξουσιών που απορρέουν από το δικαίωµα πνευµατικής
ιδιοκτησίας. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 κατοχυρώνει τη δηµιουργία και την
επικοινωνία µε το κοινό που επιδιώκεται µε αυτήν, ενώ αντίθετα, δεν καλύπτει τα
περιουσιακά δικαιώµατα που απορρέουν από την πνευµατική ιδιοκτησία. Η οικονοµική
αξιοποίηση και η διασφάλιση της οικονοµικής αξίας του έργου προστατεύονται από το
_________________________________________
35. βλ Μ.Θ. Μαρίνο, Πνευµατική Ιδιοκτησία, σελ. 40-44
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άρθρο 17 και το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγµατος. Εξαίρεση µπορεί να γίνει δεκτή
µόνο για την περίπτωση που η αποστέρηση των δυνατοτήτων οικονοµικής αξιοποίησης
του έργου θα µπορούσε να αποκλειστεί η καλλιτεχνική δηµιουργία και η επικοινωνία του
δηµιουργού µε το κοινό. Επίσης, δεν εµπίπτουν στο πεδίο του ατοµικού δικαιώµατος της
παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Συντάγµατος το δικαίωµα των επιχειρήσεων για την
εκµετάλλευση έργων τέχνης και επιστήµης και τα δικαιώµατα των εκδοτών και των
παραγωγών. Για αυτούς ισχύει η προστασία των άρθρων 14 και 15 του Συντάγµατος,
καθώς και η προστασία των άρθρα 5 παρ. 1 και 17 του Συντάγµατος.
Στην υποχρέωση του κράτους για ανάπτυξη και προαγωγή της τέχνης, που
θεµελιώνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Συντάγµατος, εντάσσεται και η
υποχρέωση για λήψη των απαραίτητων νοµοθετικών µέτρων για την προστασία της
πνευµατικής ιδιοκτησίας και ιδιαίτερα των µέτρων που διευκολύνουν την αξιοποίηση του
έργου του δηµιουργού36 . Απόρροια της υποχρέωσης του κράτους για την προαγωγή και
ανάπτυξη της τέχνης αποτελεί η αξιολογική ουδετερότητα της πνευµατικής ιδιοκτησίας, η
απαγόρευση µονοπώλησης ιδεών, µεθόδων πολιτιστικής παραγωγής και τεχνοτροπιών
µέσω του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας37.

__________________________________________
36. βλ. Μ.Θ. Μαρίνο, Πνευµατική Ιδιοκτησία, σελ 38
37. βλ. Μ.Θ. Μαρίνο, Πνευµατική Ιδιοκτησία, σελ 38
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ΙV. AΡΘΡΟ 5Α ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Το νέο άρθρο 5Α

του Συντάγµατος, το οποίο προστέθηκε µε την

αναθεώρηση του 2001, κατοχυρώνει στην παράγραφο 1 το δικαίωµα στην πληροφόρηση
και στην παράγραφο 2 το ειδικότερο δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της
Πληροφορίας: « Καθένας έχει δικαίωµα στην πληροφόρηση, όπως νόµος ορίζει.
Περιορισµοί στο δικαίωµα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν µε νόµο µόνο εφόσον είναι
απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέµησης του
εγκλήµατος ή προστασίας δικαιωµάτων και συµφερόντων τρίτων» στη δεύτερη παράγραφο
ορίζεται ότι: « Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η
διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά καθώς και της
παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής του αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων
πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19»
Το δικαίωµα στην πληροφόρηση και το δικαίωµα συµµετοχής στην κοινωνία
της πληροφορίας, όπως και τα άλλα νέα δικαιώµατα που καθιερώνονται µε την
αναθεώρηση του Συντάγµατος έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τη µέριµνα για τη
διαφύλαξη της προσωπικής αυτονοµίας σε συνθήκες ανάπτυξης και οικονοµικής
αξιοποίησης της τεχνολογίας . ∆εν εξασφαλίζουν τόσο την αυτονοµία του ατόµου από την
απειλή της κρατικής εξουσίας , όσο από την απειλή ποικίλων µορφών ιδιωτικών εξουσιών.
Τα νέα δικαιώµατα αποτελούν µόνο ενδεικτικές εκφράσεις του κράτους δικαίου και σε
καµιά περίπτωση δε θέτουν σε κίνδυνο το κανονιστικό εύρος των παλαιών συνταγµατικών
διατάξεων, αφού δεν εµποδίζουν το δικαστή ή όποιον άλλον ερµηνευτή να συνάγουν,
εκτός από αυτά, και άλλα δικαιώµατα.

α) Το δικαίωµα στην πληροφόρηση
Το δικαίωµα στην πληροφόρηση προστατεύεται και από διεθνή κείµενα: Το
δικαίωµα της ελευθερίας έκφρασης που προστατεύεται από την παράγραφο 1 του άρθρου
10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου περιλαµβάνει : « και την
ελευθερία λήψεως ή µετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, άνευ επεµβάσεως δηµοσίων αρχών
και ασχέτως συνόρων». Στο άρθρο 19 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και
Πολιτικά ∆ικαιώµατα προβλέπεται ότι

το δικαίωµα της ελευθερίας έκφρασης
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περιλαµβάνει « την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και µετάδοσης πληροφοριών και ιδεών
κάθε φύσης».
Το δικαίωµα στην πληροφόρηση κατοχυρώνεται στην παράγραφο 1 του
Α

άρθρου 5 του Συντάγµατος ως ατοµικό δικαίωµα που θεµελιώνει αξίωση µε αρνητικό
περιεχόµενο για αποχή της κρατικής εξουσίας από επεµβάσεις στον ιδιωτικό χώρο του
προσώπου, αλλά λειτουργεί και ως πολιτικό δικαίωµα µε ενεργητικό περιεχόµενο, καθώς
διευκολύνει το σχηµατισµό της πολιτικής βούλησης και εγγυάται τη συνειδητή συµµετοχή
των πολιτών στον έλεγχο της εξουσίας. To αυτοτελές αγαθό της πληροφορίας χάρη στην
τεχνολογία έχει αποκτήσει πολύπλευρη σηµασία. Πράγµατι η δυνατότητα εύκολης και
γρήγορης παραγωγής, γνώσης και διακίνησης πληροφοριών µε την ανάπτυξη των
ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας και ιδίως µε την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών
υπολογιστών έχει µετατρέψει την πληροφορία από απλή προϋπόθεση της ελευθερίας
έκφρασης σε αντικείµενο ιδιαίτερης οικονοµικής σηµασίας, αλλά και ευρύτερης
πολιτισµικής αξίας
β) Το δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Το δικαίωµα στην πληροφόρηση κατοχυρώνεται ως δικαίωµα πλαίσιο ως
προς το ειδικότερο δικαίωµα της συµµετοχής στην κοινωνά της Πληροφορίας. Θεσπίζεται,
περαιτέρω, ως κρατική υποχρέωση η «διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που
διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους, υπό
την προϋπόθεση της τήρησης των εγγυήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των
άρθρων 9 (απαραβίαστο ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και άσυλο της κατοικίας), 9Α
(προστασία προσωπικών δεδοµένων ) και 19 Σ (απόρρητο της επικοινωνίας)38
Σύµφωνα µε τον εισηγητή της πλειοψηφίας στην Αναθεώρηση του
Συντάγµατος το δικαίωµα συµµετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας « έχει σχέση µε την
άµυνα του πολίτη , αλλά και µε τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους και µε τη λειτουργία
της κοινωνικής αυτονοµίας... παρέχει δε το δικαίωµα να µετέχει κανείς σε έναν παγκόσµια
ανοιχτό σύστηµα ανταλλαγής ηλεκτρονικά διακινούµενων πληροφοριών»39 Το Σύνταγµα
υποδέχεται το φαινόµενο της Κοινωνίας της πληροφορίας στη συνεχή του ροή.
_____________________________________
38. βλ. Α. ∆ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, ειδικό µέρος, Αθήνα 2005, σελ. 235
39. βλ. Ε. Βενιζέλο, Πρακτικά της Βουλής, συνεδρίαση της 24ης Ιανουαρίου 2001, σελ 4069
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Με το δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας καθιερώνεται
το δικαίωµα συµµετοχής στις λειτουργίες του Κυβερνοχώρου, του διαδικτύου. Η ιδιαίτερη
σηµασία του διαδικτύου έγκειται όχι µόνο στο γεγονός ότι µέσω αυτού µεταδίδονται
πληροφορίες, αλλά στο γεγονός ότι µπορεί αν λειτουργήσει συγχρόνως ως µέσο εκποµπής
και ως µέσο επικοινωνίας.

γ) Κοινωνία της Πληροφορίας και Πνευµατική Ιδιοκτησία
Το δικαίωµα στην πληροφορία έχει ως όριο τα άλλα ατοµικά δικαιώµατα
που προστατεύονται συνταγµατικά. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρο 5Α
αναφέρει ότι οι περιορισµοί µπορούν να επιβληθούν µε νόµο, εφόσον είναι απόλυτα
αναγκαίοι και δικαιολογούνται σε σχέση µε το σκοπό που υπηρετούν, δηλαδή µόνο για
λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέµησης του εγκλήµατος ή προστασίας των
δικαιωµάτων ή συµφερόντων τρίτων. Μεταξύ των «δικαιωµάτων και συµφερόντων
τρίτων» περιλαµβάνεται και το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Το έργο που αποτελεί αντικείµενο της προστασίας της πνευµατικής
ιδιοκτησίας δεν αποτελεί «πληροφορία»40. Το πνευµατικό δικαίωµα αφορά κάποιο έργο
πρωτότυπο µε κάποια µορφή και όχι την ακατέργαστη πληροφορία. Η προστασία της
πνευµατικής ιδιοκτησίας σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 2121/1993 «
δεν εκτείνεται στις ειδήσεις και στα απλά γεγονότα ή στοιχεία». Συνεπώς τα έργα που
κυκλοφορούν στην κοινωνία των πληροφοριών ανήκουν στο δηµιουργό ή στον εκάστοτε
δικαιούχο και η χρήση τους από τρίτους είναι νόµιµη, σύµφωνα µε τους κανόνες της
πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Οι νέες τεχνολογίες, ευνοώντας τη διακίνηση και ανταλλαγή µουσικών και
οπτικοακουστικών έργων, λογισµικού και επιτρέποντας την παραγωγή ακριβέστερων
αντιτύπων σε απεριόριστο αριθµό, καθώς και η σύγκληση των τεχνολογιών πληροφορικής,
τηλεπικοινωνιών και µέσων ενηµέρωσης και οι ιδιότητες που προσφέρονται στον
κυβερνοχώρο θέτουν υπό αµφισβήτηση την προστατευτική εµβέλεια των θεσµών της
πνευµατικής ιδιοκτησίας, δηµιουργούν νέες δυνατότητες προσβολής των πνευµατικών
δικαιωµάτων και ευνοούν την ηλεκτρονική πειρατεία. Στο νέο ψηφιακό περιβάλλον
________________________________________
40. βλ ∆. Καλλινίκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Internet, Eκδόσεις Σάκκουλα, ∆ίκαιο
και Οικονοµία, Αθήνα 2001, σελ. 39
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διαβρώνεται ευκολότερα η εξουσία πατρότητας και το τεκµήριο γνησιότητας του έργου
καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη αυξηµένης προστασίας του δηµιουργού και των
φορέων των συγγενικών δικαιωµάτων και παράλληλη εξασφάλισης της ισορροπίας µεταξύ
αφενός της ελευθερίας µετακίνησης της πληροφορίας που υπαγορεύεται από την κοινωνία
των πληροφοριών και αφετέρου της προστασίας των περιουσιακών και ηθικών
δικαιωµάτων. Στο σηµείο αυτό εντοπίζει κανείς και τη σύγκρουση πνευµατικής
ιδιοκτησίας και κοινωνίας της πληροφορίας: η πρώτη αναζητά προστασία, µονοπώλιο της
δηµιουργίας, επιλεκτική διάδοση, ενώ η δεύτερη, από τη φύση της, επιζητεί ελευθερία
µετακίνησης της πληροφορίας. των πληροφοριών και αφετέρου της προστασίας των
περιουσιακών και ηθικών δικαιωµάτων.

40
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ INTERNET»
(H Συνταγµατική τους Προστασία)

Στις µέρες µας η ευρεία χρήση του διαδικτύου µπορεί να έχει εισάγει την
ανθρωπότητα σε ένα νέο, µαγικό, ψηφιακό κόσµο, αλλά παράλληλα απειλεί σοβαρά τα
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η διεθνής και ευρωπαϊκή κοινότητα νωρίς εντόπισαν
το πρόβληµα αυτό και δηµιούργησαν συνθήκες ή εξέδωσαν οδηγίες για την προστασία της
πνευµατικής ιδιοκτησίας κατά τη χρήση του διαδικτύου. Ο Έλληνας συντακτικός
νοµοθέτης προσέθεσε to 2001 ένα νέο άρθρο, το 5Α στο Σύνταγµα που αφορά στην
πληροφόρηση

και την Κοινωνία της Πληροφορίας, ενώ παράλληλα κι άλλες

συνταγµατικές διατάξεις προστατεύουν την πνευµατική ιδιοκτησία (A5, 16,17). Έτσι, η
προστασία αυτή διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας στο δηµιουργό και εξυπηρετεί
τον πολιτισµό, αφού ο δηµιουργός συµβάλλει µε το έργο του στην πολιτιστική κληρονοµιά
και τη συλλογική µνήµη της ανθρωπότητας.
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“INTELLECTUAL PROPERTY – IN ACCORDANCE WITH THE
GREEK CONSTITUTION”

Nowadays, the wide utilization of Internet may have introduced humanity
in a new, magic, digital world, but the same time, it is considered as a threat to the
intellectual property rights. The International and European community took into
consideration this problem and created Conventions in order to protect the Intellectual
Property rights when using the Internet. The Greek legislator of the Constitution added in
2001 a new article, the 5A, which concerns the right of information and participation in the
Society of Information. At the same time other articles of the Constitution protect the
intellectual property (A 17, A5, A 16, A 17) ensuring high level protection of the creator
and serving the civilization, because the creator makes a great contribution to cultural
heritage and to the collective memory of humanity via his work.
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