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Η παρατώρηζη αδειών εκμεηάλλεσζης ηφν πνεσμαηικών έργφν ηφν τρηζηών μέζα από 

ηοσς Όροσς Φρήζης ηφν Κοινφνικών Δικηύφν: αναγκαίο καλό ή κακό; 

 

Αρτονηούλα Καυή, Δικηγόρος, Υπ.Δρ. Τμ.Νομικής Α.Π.Θ 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ηνπ λένπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ Web.2.0 είλαη ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media), φπσο ην Facebook, ην Twitter, ην Youtube, ην 

Pinterest, θ.ά. Με εθαηνκκχξηα ελεξγνχο ρξήζηεο , νη δηθηπαθνί ηφπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

έρνπλ ζήκεξα εθηνμεπζεί ζε δεκνηηθφηεηα, επηηξέπνληαο ηνλ δηακνηξαζκφ πιεξνθνξηψλ, 

θσηνγξαθηψλ, βίληεν θαη νπνηνδήπνηε άιινπ ςεθηαθνχ πιηθνχ κε άιινπο ρξήζηεο, είηε 

έρνπλ παξφκνηα ελδηαθέξνληα είηε φρη.  

 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα θάλνπκε αξρηθά κε κία ζχληνκε αλαθνξά ζηελ δεκηνπξγία ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ κέζα απφ ηε Νέα γεληά Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (Web 2.0). ηε ζπλέρεηα, 

κέζα απφ ηε λνκηθή αλάιπζε ησλ φξσλ ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ζα πξνζπαζήζνπκε 

λα θαηαλνήζνπκε ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

δεκηνπξγψλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα θαη θαηά πφζνλ νη φξνη ρξήζεο ησλ δηθηχσλ απηψλ 

ππεξεηνχλ απηφλ ηνλ ζθνπφ ή φρη. Δηδηθφηεξα, εξκελεχνληαο ηελ παξαρψξεζε αδεηψλ 

εθκεηάιιεπζεο κέζα απφ ηηο ζρεηηθέο ξήηξεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ζα 

παξαθνινπζήζνπκε ηελ έθηαζε θαη ηα φξηα ηεο εμνπζίαο εθκεηάιιεπζεο ησλ ππεπζχλσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αλαξηνχλ νη ρξήζηεο, αιιά ζα εμεηάζνπκε 

επίζεο πνηφ είλαη ηειηθά ην πεξηερφκελν απηφ πνπ κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί απφ ην δίθαην ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζην πεξηβάιινλ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ.  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δπλαηφηεηα αλάξηεζεο θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ κέζα απφ 

ηα θνηλσληθά δίθηπα, ε νπνία θαη αλαιχεηαη ζηελ παξνχζα εηζήγεζε κε ζθνπφ λα αλαδείμεη 

ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ δεκηνπξγνχ. εκαληηθφ είλαη επίζεο λα εθηηκεζεί θαηά πφζν ε 

ρξήζε πεξηερνκέλνπ ζηα πιαίζηα ησλ ηζηφηνπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο απηή 

πξνβιέπεηαη άιισζηε θαη κέζα απφ ηνπο φξνπο ρξήζεο ησλ ππεπζχλσλ ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ, εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ηεο «εχινγεο ρξήζεο» (fair use), ε νπνία απνηειεί εθ ηνπ 

λφκνπ «άκπλα» ηνπ ρξήζηε ελάληηα ζηελ πξνζβνιή ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ 

δεκηνπξγνχ θαη ηξφπν πεξηνξηζκνχ ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ ηειεπηαίνπ. 

 

Σέινο, κέζα απφ ε δηεξεχλεζε θαη εξκελεία ηεο ζηάζεο ηεο λνκνινγίαο ζε δηεζλέο επίπεδν, 

ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο παξαρψξεζεο αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

ρξεζηψλ πνπ ζπλαληάκε ζηα θνηλσληθά δίθηπα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε πνηνο 

είλαη ηειηθά ν πξαγκαηηθφο ηδηνθηήηεο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ρξεζηψλ ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα θαη λα αλαδείμνπκε ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ην δίθαην ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζην λέν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. 

 

Ζ ΔΜΦΑΝΗΖ ΣΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ 

 

Σν πέξαζκα ζην  Web 2.0 

 

Ζ Νέα γεληά Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (Web 2.0) ζεκαηνδφηεζε κία λέα γεληά αλάπηπμεο θαη 

ζρεδηαζκνχ ηνπ Γηαδηθηχνπ, κε επίθεληξν ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ ελ γέλεη 

ζπλεξγαζία θαη δεκηνπξγηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ απηνχ πεξηβάιινληνο. 

Μέρξη ηφηε ν ρξήζηεο είρε απιά ηελ δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη ηελ πιεξνθνξία θαη λα ηελ 

δηαβάζεη κέζα απφ ηζηνζειίδεο (Web 1.0).  Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ βξηζθφηαλ ζε 

αξθεηά εκβξπηθφ ζηάδην, αθνχ πινπνηνχληαλ θπξίσο κέζα απφ κελχκαηα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (emails). Οη αιιαγέο πνπ ην Web 2.0 επέθεξε ζηνλ θφζκν ηνπ Γηαδηθηχνπ 

αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζηελ δηάδξαζε ησλ ρξεζηψλ ηφζν κε ην 

πεξηερφκελν φζν θαη κε άιινπο ρξήζηεο. Ζ επηθνηλσλία έγηλε πιένλ ακθίδξνκε. Οη 

θαηλνηφκεο ρξήζεηο ησλ ήδε ππαξρνπζψλ ηερλνινγηψλ θαη εξγαιείσλ έδσζαλ κία λέα 
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δηάζηαζε θαη αμία ζηελ πιεξνθνξία, ελψ νδήγεζαλ ζηελ παξαγσγή ελφο πινπζηφηεξνπ θαη 

δπλακηθφηεξνπ πεξηερνκέλνπ, ζην νπνίν ν ρξήζηεο ζπκκεηέρεη πιένλ ελεξγά. 

 

Ζ online θνηλσληθή δηθηχσζε απνηππψλνληαο ζην κέγηζην ηελ ηδενινγηθή βάζε ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ 2.0,  έρεη πξνζειθχζεη κέρξη ζήκεξα ηνλ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ ρξεζηψλ ζηελ ηζηνξία ηνπ Γηαδηθηχνπ, θεξδίδνληαο επάμηα ηνλ «ηίηιν» ελφο 

θαηλνκέλνπ πνιιαπιψλ δηαζηάζεσλ (θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, ηερλνινγηθψλ, 

θ.α). 

 

Ζ εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

 

Γεληθά, ηα  «θνηλσληθά δίθηπα» ζα ιέγακε φηη απνηεινχλ δηαδηθηπαθέο ηερλνινγηθέο 

«πιαηθφξκεο» νη νπνίεο κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ επηηξέπνπλ ηνλ δηακνηξαζκφ 

πεξηερνκέλνπ θαη πιεξνθνξηψλ θαη πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ελφο ζπλφινπ (επηθνηλσληαθψλ, 

θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θ.ά) ζρέζεσλ θαη δεζκψλ κεηαμχ αλζξψπσλ ή άιισλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

 

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα απνζαθελίζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη oη φξνη “social media” (κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο) θαη “social networks” (ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα) πνπ δίλνληαη ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα, απνηεινχλ δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, νη νπνίεο ζπρλά ηαπηίδνληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ππφ ηνλ φξν «θνηλσληθή δηθηχσζε». Ζ βαζηθή ηνπο δηαθνξά έγθεηηαη ζην 

εμήο: ν φξνο social media αλαθέξεηαη ζηα κέζα, ή αιιηψο εξγαιεία, κεηάδνζεο θαη 

δηακνηξαζκνχ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ
1
, ελψ ν φξνο social 

networks θαίλεηαη λα αθνξά ζηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ςεθηαθψλ 

θνηλνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ δεζκψλ θαη ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο αηφκσλ ή 

νκάδσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ηδέεο, ελδηαθέξνληα ή άιια ζηνηρεία
2
. 

 

Ζ κεγάιε άλζηζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ επήιζε κεηά ην 2004 κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

γλσζηνχ ζε φινπο Facebook, ην νπνίν αξρηθά μεθίλεζε σο κία θιεηζηή δηαδηθηπαθή 

πιαηθφξκα πνπ πξνζέθεξε ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κεηαμχ κφλν ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard. Απφ ην 2005, ε εθαξκνγή απηή εμαπιψζεθε ζην δηαδηθηπαθφ 

θνηλφ, φπνπ ν θαζέλαο πιένλ, κέρξη θαη ζήκεξα, δεκηνπξγψληαο έλα πξνζσπηθφ πξνθίι θαη 

κία ιίζηα απφ «θίινπο» δχλαηαη λα ζπλδέεηαη κε άιινπο ρξήζηεο, λα αλαξηά πιηθφ 

(θσηνγξαθίεο, βίληεν, ζρφιηα, θείκελα θιπ) θαη λα αληαιιάζεη εχθνια θαη γξήγνξα έλα 

ηεξάζηην ζχλνιν πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ. Αθνινχζεζαλ, κεηαμχ άιισλ, ην Twitter, ην 

νπνίν ζπλίζηαηαη ζε Online θνηλσληθή δηθηχσζε κε εηδηθφηεξν ραξαθηήξα microblogging, ην 

νπνίν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλαξηνχλ «ελεκεξψζεηο» (tweets), πνπ βαζίδνληαη ζε 

θείκελν κέρξη 140 ραξαθηήξεο, αιιά θαη νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ απφ ηξίηνπο ηζηφηνπνπο, ην 

νπνίν έρεη θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ ζε βαζκφ πνπ λα ην θαζηζηά ζήκεξα ην 

δεχηεξν πην δεκνθηιέο online θνηλσληθφ δίθηπν. 

 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα επηθεληξσζνχκε ζηηο δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο (social networks) 

πνπ πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ 

ακθίδξνκε θαη ειεχζεξε δηαθίλεζε, δηάρπζε θαη δηακνηξαζκφ πεξηερνκέλνπ, θαη εηδηθφηεξα 

ζην Facebook θαη ην Σwitter, σο δχν απφ ηα πην δεκνθηιή θνηλσληθά δίθηπα κέρξη ζήκεξα. 

 

                                                 
1
 Απφ ηα πην δεκνθηιή κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζήκεξα πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλσηέξσ δηάρπζε 

ηεο πιεξνθνξίαο, μερσξίδνπλ έηζη ηα ηζηνιφγηα (blogs), ηα videocasts, ηα wiki’s θ.ά. 

 
2
 Σν facebook, ην twitter, ην linkedin, απνηεινχλ σζηφζν κεξηθέο απφ ηηο πιένλ δεκνθηιείο 

δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο (θνηλσληθά δίθηπα)  νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη απφ άηνκα ή νκάδεο κε θνηλά 

ελδηαθέξνληα ή άιια ζηνηρεία, κε ζηφρν πάληα ηελ αληαιιαγή θαη ηνλ δηακνηξαζκφ δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ («θνηλσληθή δηθηχσζε»). 
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ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ 

 

Οη Όξνη Υξήζεο – Ζ παξαρψξεζε άδεηαο ρξήζεο ηνπ Πεξηερνκέλνπ 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο επέθεξε ζηαδηαθά λέεο δπλαηφηεηεο αλαπαξαγσγήο, δηαλνκήο, 

αληαιιαγήο θαη ελ γέλεη εθκεηάιιεπζεο ησλ πλεπκαηηθψλ έξγσλ κεηαμχ ηνπ λένπ 

δηαδηθηπαθνχ θνηλνχ ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Ο ρξήζηεο δχλαηαη πιένλ λα αλαξηά 

πεξηερφκελν (θσηνγξαθίεο , θείκελν, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, θ.ά.) κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ ζειίδα (πξνθίι) θαη λα ην κνηξάδεηαη δηαδηθηπαθά κε άιινπο ρξήζηεο, κε ηξφπν γξήγνξν, 

εχθνιν θαη αλέμνδν. Ζ επθαηξία απηή πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο, λα αλαπαξάγνπλ πεξηερφκελν, ή 

λα δεκηνπξγνχλ - θαη πεξαηηέξσ λα δεκνζηεχνπλ - νη ίδηνη ην δηθφ ηνπο πεξηερφκελν, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή απφ ηε ζθνπηά ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

 

Οη πεξηζζφηεξνη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο, (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Facebook θαη 

ηνπ Twitter) θαινχλ ηνπο ρξήζηεο λα απνδερζνχλ κε έλα «θιηθ» έλα (πξν)δηαηππσκέλν 

θείκελν απφ ηνλ ηδηνθηήηε ησλ ηζηφηνπσλ απηψλ, ην νπνίν πεξηέρεη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο 

ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απηνί πξνζθέξνπλ. Με άιια ιφγηα, ε θάζε ππεξεζία θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο ηνπο νπνίνπο ν ρξήζηεο νθείιεη λα απνδερζεί 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην δίθηπν. Σν θείκελν ησλ φξσλ απηψλ, γλσζηφ θαη 

σο «Όξνη Υξήζεο» ή «Όξνη Παξνρήο Τπεξεζηψλ» (ζηα αγγιηθά Terms of Use ή Terms of 

Service), πξνβιέπεη κηα ζεηξά απφ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ελψ ζίγεη πνιιά δεηήκαηα λνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, φπσο ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

 

Δηδηθφηεξα, ην Facebook ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν πνπ αλαξηά ν ρξήζηεο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά
3
: 

 

«Τν ζύλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ δεκνζηεύεηε ζην Facebook ζάο αλήθεη 

θαη κπνξείηε λα ειέγρεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θνηλνπνηείηαη ζε ηξίηνπο κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ 

απνξξήηνπ θαη εθαξκνγώλ.  Δπηπξόζζεηα: 

1. Γηα νπνηνδήπνηε πεξηερόκελν ην νπνίν πξνζηαηεύεηαη από πλεπκαηηθά 

δηθαηώκαηα, όπσο θσηνγξαθίεο θαη βίληεν (πεξηερόκελν IP), καο παξέρεηε ηελ 

αθόινπζε άδεηα, ζύκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο απνξξήηνπ θαη εθαξκνγώλ πνπ έρεηε 

θαζνξίζεη: καο παξέρεηε δσξεάλ ηε κε απνθιεηζηηθή, κεηαβηβάζηκε, παγθόζκηα 

θαη κε δπλαηόηεηα εθρώξεζεο άδεηα ρξήζεο νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ IP, ην 

νπνίν δεκνζηεύεηε ζην Facebook ή ζε ζρέζε κε απηό (Άδεηα Φξήζεο IP).» 

Αληίζηνηρα, ην Twitter πξνβιέπεη
4
: (ζε κεηάθξαζε) 

«Γηαηεξείηε ηα δηθαηώκαηά ζαο ζε νπνηνδήπνηε πεξηερόκελν ππνβάιιεηε, αλαξηάηε ή 

πξνβάιιεηε κέζσ ησλ Υπεξεζηώλ. Με ηελ ππνβνιή, απνζηνιή ή πξνβνιή πεξηερνκέλνπ κέζσ 

ησλ Υπεξεζηώλ, καο παξαρσξείηε δσξεάλ κηα παγθόζκηα, κε απνθιεηζηηθή, άδεηα (κε ην 

δηθαίσκα εθρώξεζεο) γηα ρξήζε, αληηγξαθή, αλαπαξαγσγή, επεμεξγαζία, πξνζαξκνγή, 

ηξνπνπνίεζε, δεκνζίεπζε, κεηάδνζε, πξνβνιή θαη δηαλνκή ηνπ σο άλσ πεξηερνκέλνπ ζε 

νπνηνδήπνηε κέζν ελεκέξσζεο ή κε νπνηαδήπνηε κέζνδν δηαλνκήο (γλσζηή κέρξη ζήκεξα ή πνπ 

πξόθεηηαη αλαπηπρζεί ζην κέιινλ). 

                                                 
3
 Facebook Terms of Use, δηαζέζηκνη θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα εδψ: 

https://www.facebook.com/legal/terms (17.5.2013) 
4
 Σν πιήξεο θείκελν ησλ φξσλ ηνπ Twitter δηαζέζηκν (ζηα αγγιηθά) εδψ https://twitter.com/tos 

(17.05.2013) 

https://www.facebook.com/legal/terms
https://twitter.com/tos
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Η άδεηα απηή είλαη πνπ καο επηηξέπεη λα θάλνπκε δηαζέζηκεο ηηο αλαξηήζεηο ζαο (Tweets) ζηνλ 

ππόινηπν θόζκν θαη λα επηηξέπνπκε θαη ζε άιινπο λα θάλνπλ ην ίδην». 

Πξαθηηθά δειαδή, θαη ζηηο δχν σο άλσ πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη αλ ν ρξήζηεο δηαηεξεί ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αλαξηά, ν ηδηνθηήηεο πνπ παξέρεη ην 

θνηλσληθφ δίθηπν θαηέρεη σζηφζν κηα κε-απνθιεηζηηθή άδεηα λα ρξεζηκνπνηεί ειεχζεξα θαη 

λα εθκεηαιιεχεηαη απηφ ην πεξηερφκελν θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, 

ππνηηκψληαο έηζη ηελ έλλνηα ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ θαη νδεγψληαο ζε ζχγρπζε ησλ 

ελλνηψλ. Ζ δχλακε θαη ε επειημία πνπ απνθηνχλ φζνη βξίζθνληαη πίζσ απφ ηελ ηδηνθηεζία 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ φπσο ην Facebook θαη ην Twitter ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ ρξήζηε είλαη ηεξάζηηα. Καη ελψ ζην Facebook ε δχλακε απηή θξχβεηαη 

θαιά πίζσ απφ ηελ σο άλσ γεληθή θξάζε – δηαηχπσζε, ζην Twitter ε άδεηα απηή 

απνηππψλεηαη κε ηξφπν πην ζαθή: 

«Σπκθσλείηε όηη ε παξνύζα άδεηα ρξήζεο πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα γηα ην Twitter γηα ηελ 

παξνρή, ηελ πξνώζεζε θαη ηε βειηίσζε ησλ Υπεξεζηώλ θαη ηε δηάζεζε ηνπ Πεξηερόκελνπ πνπ 

έρεη ππνβιεζεί κέζσ ησλ Υπεξεζηώλ ζε άιιεο εηαηξείεο, νξγαληζκνύο ή άηνκα πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε ην Twitter γηα ηελ θνηλνπξαμία, κεηάδνζε, δηαλνκή ή δεκνζίεπζε ηνπ ελ ιόγσ 

Πεξηερνκέλνπ ζε άιια κέζα ελεκέξσζεο θαη ππεξεζίεο, ππό ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

ηνπ Twitter γηα ηελ ελ ιόγσ ρξήζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ.» 

Σνλίδνληαο επηπιένλ πσο «ό,ηη είλαη δηθό ζαο παξακέλεη δηθό ζαο – είζηε ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

Πεξηερνκέλνπ ζαο (θαη νη θσηνγξαθίεο ζαο είλαη κέξνο απηνύ ηνπ πεξηερνκέλνπ)» 

Γηα λα θαηαιήμεη ηειηθά ζηελ πιήξε απνζαθήληζε ηνπ φξνπ «άδεηα ρξήζεο» θαη ησλ 

παξακέηξσλ απηήο: 

«Οη πξόζζεηεο απηέο ρξήζεηο από ην Twitter, ή άιιεο εηαηξείεο, νξγαληζκνύο ή άηνκα πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε ην Twitter, γίλνληαη ρσξίο απνδεκίσζε ζε εζάο ζε ζρέζε κε ην Πεξηερόκελν 

πνπ ππνβάιιεηε, δεκνζηεύεηε, κεηαδίδεηε ή άιισο θαζηζηάηε δηαζέζηκν κέζσ ησλ Υπεξεζηώλ. 

Μπνξνύκε λα ηξνπνπνηήζνπκε ή λα πξνζαξκόζνπκε ην Πεξηερόκελό ζαο, πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαδώζνπκε, λα εκθαλίζνπκε ή λα δηαλείκνπκε κέζσ δηθηύσλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

θαζώο θαη ζε δηάθνξα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη / ή λα θάλνπκε αιιαγέο ζην Πεξηερόκελν 

ζαο αλαγθαίεο γηα ηελ ζπκκόξθσζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ αλσηέξνπ Πεξηερνκέλνπ πξνο 

νπνηεζδήπνηε απαηηήζεηο ή πεξηνξηζκνύο ηπρόλ δηθηύσλ,  ππεξεζηώλ ή κέζσλ ελεκέξσζεο.» 

Απφ ηα αλσηέξσ θαζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο φηη εθφζνλ ν ρξήζηεο απνδερζεί ηνπο φξνπο 

ρξήζεο ησλ ηζηφηνπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο δίλεη ηελ εμνπζία ζηνλ ηδηνθηήηε ησλ ελ ιφγσ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ λα δηαρεηξίδεηαη ειεχζεξα θαη απεξηφξηζηα ην πεξηερφκελν ην νπνίν 

αλαξηά, λα εθκεηαιιεχεηαη απηφ εκπνξηθά, λα ην κεηαπσιεί θ.ν.θ, θαη ηειηθψο λα επελδχεη 

πάλσ ζε απηφ ρσξίο λα ππνρξενχηαη παξάιιεια λα θαηαβάιιεη θάπνην ειάρηζην αληίηηκν 

ζηνλ ρξήζηε-δεκηνπξγφ θαη ηειηθψο δηθαηνχρν ησλ πεξηνπζηαθψλ (θαη εζηθψλ) δηθαησκάησλ 

επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ. Αθφκα θαη αλ απηφ ην πεξηερφκελν έρεη δηαγξαθεί ή αθφκα θαη 

αλ ν ρξήζηεο θιείζεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ, ε άδεηα απηή ρξήζεο ζπλερίδεη λα ηζρχεη αλ  

(ζχκθσλα κε ην νηθείν απφζπαζκα ησλ φξσλ ρξήζεο ηνπ Facebook) «ην ελ ιόγσ πεξηερόκελν 

έρεη θνηλνπνηεζεί ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη δελ ην έρνπλ δηαγξάςεη».  

 

Αλαιχνληαο απφ λνκηθή πιεπξά ηνπο σο άλσ φξνπο-πιαίζην πνπ δηέπνπλ ηα δχν κεγαιχηεξα 

θαη πην δεκνθηιή θνηλσληθά δίθηπα ζήκεξα, εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε δηάθνξα δεηήκαηα 

πνπ δηέπνπλ ηέηνηνπ είδνπο άδεηεο ή ζπκβάζεηο. Παξαδνζηαθά ππνζηεξίδεηαη φηη νη άδεηεο ή 

νη ζπκβάζεηο εθκεηάιιεπζεο απνηεινχλ «κεηθηέο» ζπκβάζεηο κε ζηνηρεία απφ ηελ πψιεζε, 

ηε κίζζσζε θιπ, θαη εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη γεληθέο δηαηάμεηο ελνρηθνχ δηθαίνπ θαη νη 
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ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο
5
. Έηζη ινηπφλ, κεηαμχ άιισλ, δχν 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ εγθπξφηεηα κηαο ηέηνηαο άδεηαο ή ζχκβαζεο, 

είλαη αθελφο ε πξφηαζε-πξνζθνξά ηνπ ελφο ζπκβαιινκέλνπ θαη αθεηέξνπ ε απνδνρή ηνπ 

άιινπ. Λακβάλνληαο σο δεδνκέλν φηη ε πξφηαζε-πξνζθνξά παξνρήο online ππεξεζηψλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηππψλεηαη κέζα απφ ηνπο Όξνπο Υξήζεο ησλ νηθείσλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ,  εχινγε αλεζπρία απνηειεί γηα ην λνκηθφ θφζκν θαηά πφζν ε απνδνρή ηεο 

ζχκβαζεο – φξσλ πιαίζην κε έλα απιφ «θιηθ» ηθαλνπνηείηαη ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα 

δεκηνπξγεί ζπκβαηηθή ππνρξέσζε γηα ηνλ ρξήζηε.  πρλφ είλαη άιισζηε ην θαηλφκελν ν 

ρξήζηεο λα γίλεηαη κέινο δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ρσξίο λα δηαβάδεη ηνπο 

φξνπο-πιαίζην πνπ ηνλ δεζκεχνπλ, παηψληαο «κεραληθά» θαη επηπφιαηα ηελ επηινγή 

«απνδνρή».  

 

ηελ ππφζεζε Groff ελαληίνλ America Online
6
, κεηαμχ άιισλ, ηέζεθε ην δήηεκα γηα ηελ ηζρχ 

θαη εγθπξφηεηα ησλ φξσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο America Online (ΑΟL) θαη θαηά πφζν 

απηνί ήηαλ δεζκεπηηθνί γηα ηνλ ελάγνληα. Δηδηθφηεξα, ν ρξήζηεο  πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

πξφζβαζε ζηηο online ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο ΑΟL, έπξεπε πξψηα λα παηήζεη έλα θνπκπί κε 

ηελ επηινγή «πκθσλψ», απνδερφκελνπο ηνπο εηδηθνχο φξνπο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ απηήο. 

Σν θνπκπί απηφ εκθαληδφηαλ γηα πξψηε θνξά ζε κία νζφλε θαη έδηλε ηελ επηινγή ζηνλ 

ρξήζηε είηε λα δηαβάζεη, είηε λα ζπκθσλήζεη θαη λα δεζκεπζεί απφ ηνπο Όξνπο Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ. Ζ επηινγή δηλφηαλ επίζεο ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ ησλ Όξσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ, φπνπ ν ρξήζηεο είρε ηε δπλαηφηεηα είηε λα απνδερηεί είηε λα απνξξίςεη ηνπο ελ 

ιφγσ φξνπο-πιαίζην.  

Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη, παηψληαο πάλσ ζην θνπκπί "πκθσλψ", ν ελάγσλ δεζκεχηεθε απφ 

ηνπο Όξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ ηεο AOL (ζε κεηάθξαζε): «To Γηθαζηήξην απηό... έθξηλε όηη 

(….) ν ελάγσλ πξάγκαηη "ππέγξαςε" ηε ζπκθσλία θάλνληαο θιηθ ζην "Σπκθσλώ" όρη κία, αιιά 

δύν θνξέο. Υπό απηέο ηηο ζπλζήθεο, δελ ζα πξέπεη λα δηακαξηύξεηαη όηη δελ είδε, δελ δηάβαζε, 

θ.ιπ., θαη δεζκεύεηαη ζπλεπώο από ηνπο όξνπο ηεο ζπκθσλίαο απηήο». 

 

Ωζηφζν, ζηελ ππφζεζε Ticketmaster Corp. ελάληηα ηεο Tickets.Com, Inc εμεηάζζεθε απφ ην 

Γηθαζηήξην, κεηαμχ άιισλ, θαηά πφζνλ ή φρη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ρξήζεο ηεο 

ηζηνζειίδαο Ticketmaster ήηαλ δεζκεπηηθνί γηα ηνπο επηζθέπηεο – ρξήζηεο απηήο, ελ 

πξνθεηκέλσ γηα ηελ Tickets.com. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θαη 

δεδνκέλνπ φηη ν ηζηφηνπνο δελ επέβαιε ζηνλ ρξήζηε-επηζθέπηε λα θάλεη «θιηθ» ζην θνπκπί-

επηινγή "πκθσλψ" πξνθεηκέλνπ λα έρεη απηφο πξφζβαζε ζηνλ ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο ,νη 

φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο δελ ήηαλ δεζκεπηηθνί γηα απηφλ. Δηδηθφηεξα ην Γηθαζηήξην 

ππνζηήξημε φηη (ζε κεηάθξαζε) «πνιιέο ηζηνζειίδεο επηβάιινπλ λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί 

"Σπκθσλώ" γηα ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πξηλ πξνρσξήζεηε, αιιά ε εηαηξεία 

Ticketmaster δελ ην εθαξκόδεη. Πεξαηηέξσ, νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε ν πειάηεο λα πξέπεη λα κεηαθηλεζεί πξνο ηα θάησ ζηελ αξρηθή ζειίδα γηα λα 

ηνπο βξεη θαη λα ηνπο δηαβάζεη. Πνιινί πειάηεο, σζηόζν είλαη πηζαλό λα πξνρσξήζνπλ ζηε 

ζειίδα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ρσξίο λα δηαβάζνπλ ηα "ςηιά γξάκκαηα". Γελ κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί όηη ε απιή ηνπνζέηεζε ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ κε απηό ηνλ ηξόπν 

αλαγθαζηηθά δεκηνπξγεί κηα ζύκβαζε κε όζνπο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηζηνζειίδα.» 

 

                                                 
5
 Βι.Γ.Κνπκάληνπ «Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία», 8

ε
 έθδνζε, 2002, ζει.316. 

 
6
 Ζ ππφζεζε αθνξνχζε  ηελ αιιαγή ζηνλ ηξφπν ηηκνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξε ε ελ 

ιφγσ εηαηξεία. Ο ελάγσλ ππνζηήξημε φηη ε λέα πξνζθνξά πνπ έζεηε ζηελ ηηκνιφγεζε ε εηαηξεία 

απνηεινχζε αζέκηηε εκπνξηθή πξαθηηθή. Βι.ζρ. http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case20.cfm 

(πξφζβαζε ζηηο 20/5/2013). 

http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case20.cfm
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Ζ λνκνινγία έξρεηαη ινηπφλ λα ζπκπιεξψζεη ηα λνκνζεηηθά «θελά» πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά 

κε ην ζέκα ηεο Online απνδνρήο εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ησλ 

εθάζηνηε ηζηφηνπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνθαλψο θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, 

θξίλνληαο θαηά πεξίπησζε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο απνδνρήο θαη 

πεξαηηέξσ «ζχλαςεο» κηαο online ζχκβαζεο. Οη γεληθνί θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ 

αλαινγηθφ θφζκν ζπρλά αληηθαζίζηαληαη απφ κηα ζεηξά εμαηξέζεσλ φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε 

λνκνινγία ηνπ Γηαδηθηχνπ. πκπεξαζκαηηθά πάλησο, ην ζίγνπξν είλαη φηη θαλείο δελ 

εγγπάηαη φηη ε απιή αλάξηεζε ησλ φξσλ ζε κία ηζηνζειίδα δεζκεχνπλ απηφκαηα θαη ηνλ 

ρξήζηε-επηζθέπηε απηήο. Οη Όξνη ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη θαη λα εθηίζεληαη ζε εκθαλέο 

ζεκείν κέζα ζηνλ ηζηφηνπν θαη ε επηινγή «απνδέρνκαη» λα απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηνλ ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη απηφο πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ν 

εθάζηνηε ηζηφηνπνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζε πεξίπησζε πηζαλήο δηθαζηηθήο δηακάρεο 

απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ηζηφηνπνπ λα απνδείμεη ηελ θαηαθαηηθή 

πξάμε ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ ρξήζηε θαη ηελ δέζκεπζε απηνχ απφ ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ν ίδηνο ζέηεη σο πιαίζην γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ζην 

δηαδηθηπαθφ θνηλφ. 

 

Σν πξφβιεκα ηεο νξηνζέηεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ «πεξηερνκέλνπ» ζηα θνηλσληθά δίθηπα 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα σζηφζν πνπ γελλψληαη θαίλεηαη λα αθνξνχλ ην ίδην ην 

πεξηερφκελν  πνπ αλαξηά ν ρξήζηεο ζηα θνηλσληθά δίθηπα, παξά ηε δηαδηθαζία «ζχλαςεο» 

ηεο παξαρψξεζεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ, φπσο απηή εθηίζεηαη 

αλσηέξσ. Καη απηφ δηφηη ηα φξηα δηάθξηζεο κεηαμχ πξνζηαηεπφκελνπ έξγνπ θαη κε, εηδηθά 

ζηα θνηλσληθά δίθηπα δελ είλαη εκθαλή. Σα εξσηήκαηα πνπ γελλψληαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηά πξνζθέξνπλ 

ζηνλ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία, αλαπαξαγσγή, δηακνηξαζκφ θαη ελ γέλεη 

εθκεηάιιεπζε πεξηερνκέλνπ. Με απιά ιφγηα, πνην πεξηερφκελν ηειηθά πξνζηαηεχεηαη ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα; 

 

Παξαδνζηαθά, ην δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πξνζηαηεχεη έλα επξχ θάζκα έξγσλ 

αξθεί ηα έξγα απηά λα είλαη πξσηφηππα θαη λα εθθξάδνληαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή
7
. 

Ζ απαξίζκεζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ έξγσλ πνπ ηπγράλνπλ λνκηθήο πξνζηαζίαο απφ ην δίθαην 

ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο φπσο πεξηέρεηαη ζην άξζξν 2 ηεο Γηεζλνχο  χκβαζεο ηεο 

Βέξλεο είλαη ελδεηθηηθή, φπσο άιισζηε ελδεηθηηθέο είλαη θαη νη αληίζηνηρεο απαξηζκήζεηο 

ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο πξσηνηππίαο δελ ππάξρεη λνκνζεηηθφο νξηζκφο γεληθήο 

εθαξκνγήο θαη έηζη ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο απηήο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζεσξία θαη ηε 

λνκνινγία. ρεηηθψο έρνπλ ππνζηεξηρζεί πνιιέο απφςεηο νη νπνίεο είλαη δηαθνξεηηθέο θαηά 

ρψξεο. Έηζη ινηπφλ, ε έλλνηα ηεο πξσηνηππίαο ζχκθσλα κε ην αγγινζαμσληθφ θαη 

ακεξηθαληθφ δίθαην (ζχζηεκα copyright) βαζίδεηαη ζηα εμήο δχν θξηηήξηα: α) ην έξγν λα κελ 

είλαη απιά αληηγξαθή ελφο άιινπ θαη β) λα έρεη εθπνλεζεί κία ζρεηηθή εξγαζία πάλσ ζε 

απηφ. Γειαδή, ην copyright είλαη θπξίσο ην δηθαίσκα πνπ απαγνξεχεη ηελ αληηγξαθή ελφο 

έξγνπ θαη έρεη ζθνπφ λα αληακείςεη ηελ ηθαλφηεηα, ηελ εξγαζία θαη ηελ δηαλνεηηθή 

πξνζπάζεηα ηνπ δεκηνπξγνχ.
8
 ην επεηξσηηθφ επξσπατθφ ζχζηεκα (droit d’auteur) ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο πξσηνηππίαο βαζίδεηαη ζην ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθήο ζπκβνιήο ηνπ 

δεκηνπξγνχ θαη ν απνθιεηζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ δηθαηψκαηνο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην 

                                                 
7
 Οη πξνυπνζέζεηο απηέο απαληψληαη ηφζν ζην επξσπατθφ δίθαην φζν θαη ζηελ ακεξηθαληθή λνκνζεζία 

γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. 
8
 Θεσξία γλσζηή θαη σο «sweat of the brow», Βι.Γ.Καιιηλίθνπ, Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία & πγγεληθά 

Γηθαηψκαηα, β’ έθδνζε,ζει.29. 



 7 

δεκηνπξγφ θαη ην έξγν ηνπ, ην νπνίν απνξξέεη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ.  Γηάθνξεο 

ζεσξίεο ππνζηήξημαλ σζηφζν φηη ε πξσηνηππία είλαη «έλλνηα κε κεηαβιεηφ πεξηερφκελν» 

αλάινγα κε ην αληηθείκελν πξνζηαζίαο, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ έξγσλ, 

ην νπνίν φκσο θαζηζηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο πξσηνηππίαο ηδηαίηεξα δχζθνιν, 

δεδνκέλεο άιισζηε θαη ηεο γεληθφηεξεο ηάζεο δηεξεχλεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ έξγνπ ζηε 

ζχγρξνλε πιένλ επνρή.
9
  

 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο κνξθήο, έλα έξγν πξνζηαηεχεηαη εθφζνλ εθθξάδεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή, αλεμάξηεηα απφ ηα κέζα θαη ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πξνθαλψο θαη ηνπ έξγνπ εθείλνπ πνπ εκθαλίδεηαη κε ειεθηξνληθή ή 

ςεθηαθή κνξθή. Ζ πξνζηαζία απηή φκσο δελ εθηείλεηαη ζε ηδέεο, δηαδηθαζίεο, κεζφδνπο 

ιεηηνπξγίαο ή καζεκαηηθέο έλλνηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο Γηεζλνχο πλζήθεο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία.
10

  Οκνίσο, 

δελ αλαγλσξίδνληαη δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, κεηαμχ άιισλ, ζηηο εηδήζεηο θαη 

ζηα απιά γεγνλφηα ή ζηνηρεία
11

, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγεκάησλ 

πνπ απνδίδνπλ ηελ είδεζε, ην ηζηνξηθφ γεγνλφο, ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία, πεξηγξαθηθά θαη 

γπκλά απφ θάζε πξσηνηππία.
12

 Οη απνθιίζεηο απηέο θαίλεηαη λα απνθηνχλ κεγαιχηεξε 

ζεκαζία φηαλ πξφθεηηαη γηα δηαρείξηζε, αλαπαξαγσγή θαη δηάζεζε ηέηνηνπ είδνπο 

πεξηερνκέλνπ ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, θαη εηδηθφηεξα ζηα θνηλσληθά δίθηπα ηα νπνία 

ζηνρεχνπλ ζηελ αληαιιαγή ηδεψλ, εηδήζεσλ, αλαξηήζεσλ θαη γεγνλφησλ κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ. 

 

πλεπψο, παξά ηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ησλ έξγσλ εθείλσλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην 

δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (ι.ρ κνπζηθέο ζπλζέζεηο, ζεαηξηθά έξγα, ρνξνγξαθίεο, 

παληνκίκεο, νπηηθναθνπζηηθά έξγα, θιπ) ζην εθάζηνηε εζληθφ δίθαην, ε ηάζε δηεχξπλζεο ηνπ 

έξγνπ ζηελ ςεθηαθή επνρή είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ζαθήο. Ζ έλλνηα ηεο πξσηνηππίαο θαη ε 

ελδεηθηηθή απαξίζκεζε δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζην ςεθηαθφ 

πεξηβάιινλ κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε έλλνκε ηάμε.  Ζ εκθάληζε λέσλ 

πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγεκάησλ ζηνλ ηερλνινγηθφ θφζκν δελ ζεκαίλεη φκσο φηη αιιάδεη θαη ε 

έλλνηα ηνπ έξγνπ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, γη’ απηφ θαη δε ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη ην 

έξγν κε ηελ πιεξνθνξία. 

 

Καζίζηαηαη ζαθέο φηη ε αλαπαξαγσγή ή/θαη δεκνζίεπζε ελ γέλεη πεξηερνκέλνπ ζε έλα 

θνηλσληθφ δίθηπν, (π.ρ έλα κνπζηθφ έξγν, κηα θσηνγξαθία, έλα νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θιπ), 

πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, εθφζνλ πιεξνχληαη 

νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο.  Δηδηθφηεξα φκσο, εχινγν παξακέλεη ην εξψηεκα αλ κία αλάξηεζε 

πεξηερνκέλνπ ζην Twitter κπνξεί λα ζεσξεζεί πξνζηαηεπφκελν έξγν ζχκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ. Τπνζηεξίδεηαη φηη ην κέγεζνο ελφο έξγνπ δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξνζηαζία απηνχ. Λ.ρ ζηνλ αλαινγηθφ θφζκν θαη ε κηθξφηεξε κηθξνγξαθία πνπ δελ είλαη θαλ 

νξαηή κε γπκλφ νθζαικφ κπνξεί λα είλαη εηθαζηηθφ έξγν. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα έξγα ηνπ 

ιφγνπ: ε έθηαζε ελφο θεηκέλνπ δελ επεξεάδεη ηελ θξίζε γηα ηελ χπαξμε ή αλππαξμία έξγνπ
13

. 

Ωζηφζν κία ιέμε απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έξγν θαη αθφκα θαη ζε έλα κηθξφ 

ζπλδπαζκφ ιέμεσλ είλαη δχζθνιν λα ππάξρεη ε έλλνηα ηεο πξσηνηππίαο ή ηνπ λνεκαηηθνχ 

                                                 
9
 Βι. .Γ.Καιιηλίθνπ, Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία & πγγεληθά Γηθαηψκαηα, β’ έθδνζε,ζει.29-31. 

 
10

 WIPO Copyright Treaty, Geneva, 1996, ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην ακεξηθαληθφ θαη ην επξσπατθφ 

δίθαην, δηαζέζηκε online http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/lawelib?LLtype=13 

(21/5/2013) 
11

 Αξ.2, παξ.8 Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βέξλεο. 
12

 Σν άξζξν σζηφζν ελφο δεκνζηνγξάθνπ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν πξνζηαζίαο εθφζνλ 

παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία ηεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο 
13

 Βι.Γ.Κνπκάληνπ «Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία», 8
ε
 έθδνζε, 2002, ζει.102 επ. 

http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/lawelib?LLtype=13
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πεξηερνκέλνπ. Δθφζνλ φκσο απνδεηρζεί φηη ππάξρεη ηφηε δελ κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε ηελ 

πξνζηαζία πνπ δηθαηνχηαη απφ ην δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, εθφζνλ κηιάκε γηα 

πξσηφηππν δεκηνχξγεκα. Έηζη ινηπφλ ν πεξηνξηζκφο ζηηο αλαξηήζεηο ζε 140 ραξαθηήξεο πνπ 

ζέηεη ι.ρ ην Twitter, δελ κπνξεί λα απνθιείζεη ην ελδερφκελν κία αλάξηεζε ελφο θεηκέλνπ 

κηθξφηεξεο (ή ίζεο) ησλ 140 ραξαθηήξσλ, λα απνηειεί έξγν εθφζνλ παξνπζηάδεη θάπνηα 

πξσηνηππία.   

Οκνίσο γελληέηαη ην εξψηεκα αλ κία αλάξηεζε πνπ αθνξά ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ρξήζηε (status update) ζην Facebook, απνηειεί  πξνζηαηεπφκελν έξγν. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, ε δηαηχπσζε απιψλ γεγνλφησλ ή ηδεψλ δελ απνηειεί πλεπκαηηθφ έξγν ψζηε 

λα ηχρεη αλάινγεο έλλνκεο πξνζηαζίαο. Θα πξέπεη ινηπφλ λα εθηηκεζνχλ νη σο άλσ 

πξνυπνζέζεηο αλάινγα κε ην θείκελν πνπ αλαξηάηαη θάζε θνξά, ψζηε λα νδεγεζεί θαλείο ζε 

αζθαιέο ζπκπέξαζκα. Πάλησο, γηα άιιε κία θνξά, ην Γηαδίθηπν απνδεηθλχεη φηη νη γεληθνί 

θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ αλαινγηθφ θφζκν παίξλνπλ άιιε δηάζηαζε ζην ςεθηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ππφθεηληαη ζε κία ζεηξά εμαηξέζεσλ, κε απνηέιεζκα ε θάζε πεξίπησζε λα 

πξέπεη λα εθηηκάηαη ρσξηζηά θαη λα αλαιχεηαη ζε ρσξηζηή λνκηθή βάζε. 

 

Υσξηζηά ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί θαη ην ελδερφκελν φρη ηεο απιήο, πξψηεο αλάξηεζεο-

δεκνζίεπζεο πεξηερνκέλνπ, αιιά ηεο αλαδεκνζίεπζεο/αλαπαξαγσγήο πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη 

ήδε δεκνζηεπζεί ζηα πιαίζηα ηνπ ηζηφηνπνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Με ιίγα ιφγηα, ην re-

tweet ι.ρ ζην Twitter απνηειεί παξαβίαζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο; 

 

Μέζα απφ ηελ αλαινγηθή εξκελεία ησλ φξσλ ρξήζεο ηεο εηδηθήο ππεξεζίαο-εθαξκνγήο 

Twitpict ηνπ δηθηχνπ ηνπ Twitter, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάξηεζε θσηνγξαθηθνχ 

πιηθνχ θαη φρη θεηκέλνπ, θαίλεηαη λα δίλεηαη ε απάληεζε ζηελ σο άλσ πξνβιεκαηηθή
14

: «Γηα 

λα δεκνζηεύζεηε πεξηερόκελν ελόο άιινπ ρξήζηε ηνπ Twitpic γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο ή γηα 

δηαλνκή πέξα από ην απνδεθηό "retweet", ην νπνίν παξέρεη ζύλδεζε πίζσ κε ην αξρηθό 

πεξηερόκελν ηεο ζειίδαο ηνπ ρξήζηε ζην Twitpic, (…) απαηηείηαη λα ιάβεηε άδεηα από ην 

Twitpic πξηλ από ηελ ελ ιόγσ ρξήζε θαη λα πηζηνπνηήζεηε ην Twitpic σο πεγή από όπνπ ιάβαηε 

ην πεξηερόκελν» (θείκελν ζε κεηάθξαζε). 

 

Δπνκέλσο, ε αλαδεκνζίεπζε θεηκέλνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ρξήζεο ηνπ Twitter (re-tweet) ή 

ηνπ Facebook (αληίζηνηρε ππεξεζία απνηειεί ην “share”) θαίλεηαη θαηαξράο λφκηκε, 

δεδνκέλνπ φηη παξαπέκπεη ζην πεξηερφκελν φπσο απηφ δεκνζηεχζεθε απφ ηνλ αξρηθφ 

ρξήζηε. Ωζηφζν, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, ην γεγνλφο φηη ην Twitter επηηξέπεη ή 

εληζρχεη ηελ αλαπαξαγσγή πεξηερνκέλνπ πνπ αλαξηάηαη κέζα απφ ηελ ππεξεζία απηή, δε 

ζεκαίλεη φηη επηηξέπεη ζηνπο άιινπο ρξήζηεο λα αλαπαξάγνπλ νπνηνδήπνηε πεξηερφκελν 

αλαξηάηαη ζην Twitter
15

. Δηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ ην νπνίν απνηειεί αλακθηζβήηεηα 

πλεπκαηηθφ έξγν θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ην δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (φπσο ι.ρ ε 

θσηνγξαθία). 

 

Ζ ΑΝΑΡΣΖΖ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ & Ζ ΥΡΖΖ ΑΤΣΟΤ ΑΠΟ ΣΡΗΣΟΤ  

 

Ζ ρξήζε, αλαπαξαγσγή θαη θνηλνπνίεζε πεξηερνκέλνπ ζηνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο δε ζπλνδεχεηαη πάληα κε ηελ άδεηα ησλ πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγψλ. ην ζεκείν 

απηφ ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο ζα εμεηάζνπκε εηδηθά ηηο πεξηπηψζεηο αλάξηεζεο 

θσηνγξαθηψλ ζηα σο άλσ θνηλσληθά δίθηπα, σο κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο 

απφ πιεπξάο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ιεηηνπξγίεο ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

 

                                                 
14

 Όξνη Υξήζεο ηεο ππεξεζίαο Twitpic δηαζέζηκνη online ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

http://twitpic.com/terms.do (22/5/2013). 

 
15

 Βι. ζρεη. λνκνινγία AFP vs. D.Morel, “…the provision that Twitter encourage(s) and permit(s) 

broad re-use of Content does not clearly confer a right on other users to re-use copyrighted postings..” 

http://twitpic.com/terms.do
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Δίλαη ζπλεζηζκέλν ην θαηλφκελν ι.ρ. νη θσηνγξαθίεο ελφο ρξήζηε πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί 

ζην Facebook ή ζην Twitter λα βξεζνχλ αλαδεκνζηεπκέλεο ζε άιιεο ππεξεζίεο δηθηχσζεο. Ζ 

αλάξηεζε θσηνγξαθηψλ ή άιινπ πεξηερνκέλνπ ζηα θνηλσληθά δίθηπα κπνξεί ζπλεπψο λα 

πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε ησλ πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγψλ θαη λα ηνπο νδεγήζεη ζε αμηψζεηο 

γηα απνδεκίσζε απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ηνπ πιηθνχ απηνχ.  

 

Οη ηδηνθηήηεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, αληηιακβαλφκελνη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ 

γηα ηελ παξαβίαζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ δεκηνπξγψλ απφ ηελ ειεχζεξε ρξήζε 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηα κέιε ηνπο θαη ηελ αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ (θαη 

εηδηθφηεξα θσηνγξαθηψλ), πξνέβεζαλ ζηε δηακφξθσζε ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη θαινχλ ηνπο ρξήζηεο πξνο ζπκκφξθσζε κε απηνχο. Δηδηθφηεξα, νη 

φξνη ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, φπσο ην Facebook θαη ην Twitter, ξεηά αλαθέξνπλ φηη 

νη  ρξήζηεο δηαηεξνχλ ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ 

αλεβάδνπλ θαη απαγνξεχνπλ ηελ αλαπαξαγσγή νπνηνπδήπνηε πιηθνχ παξαβηάδεη ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηξίησλ. Δηδηθφηεξα, ην Twitpic, ε ππεξεζία δηακνηξαζκνχ 

θσηνγξαθηψλ (Photo-sharing) ηνπ δηθηχνπ ηνπ Twitter, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά
16

 (ζε 

κεηάθξαζε) : 

 

«Όιν ην πεξηερόκελν πνπ αλαξηάηαη ζην Twitpic αλήθεη ζηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ησλ 

αληίζηνηρσλ δηθαηνύρσλ. Οη δηθαηνύρνη δηαηεξνύλ πιήξσο ην δηθαίσκα λα δηαλέκνπλ ην έξγν 

ηνπο ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ Twitpic. Γελ επηηξέπεηαη λα αληηγξάςεηε ή λα 

απνζεθεύζεηε ην πεξηερόκελν ελόο άιινπ ρξήζηε από ην Twitpic θαη λα ην αλεβάζεηε ζε άιινπο 

δηθηπαθνύο ηόπνπο γηα αλαδηαλνκή θαη δηάδνζε». 

 

Οη φξνη ρξήζεο αληίζηνηρα ηνπ Facebook αλαθέξνπλ φηη 
17

«Τν Facebook ζέβεηαη ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα άιισλ θαη απαγνξεύεη ζηνπο ρξήζηεο λα θνξηώλνπλ, δεκνζηεύνπλ ή κε 

άιιν ηξόπν κεηαδίδνπλ από ηνλ ηζηόηνπν ηνπ Facebook νπνηνδήπνηε πιηθό πνπ παξαβηάδεη ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηξίησλ)». 

 

Ζ λνκνινγία πξφζθαηα εθάξκνζε ην παξαπάλσ ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ εηζάγεηαη ζηνπο 

ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κέζα απφ ηνπο φξνπο ρξήζεο απηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

ππφζεζε ηνπ εηδεζενγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ Agence France Presse – AFP θαηά ηνπ 

θσηνγξάθνπ Daniel Morel. ηελ θξηλφκελε ππφζεζε ν θσηνγξάθνο Daniel Morel αλάξηεζε 

ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ζειίδα ζην Twitter - θαη εηδηθφηεξα κέζα απφ ηελ ππεξεζία-εθαξκνγή 

twitpic -  13 θσηνγξαθίεο πνπ ηξάβεμε θαηά ηνλ θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ ηνπ 2010 ζηελ Α’η’ηε. 

Οη θσηνγξαθίεο αλαξηήζεθαλ εθ λένπ απφ θάπνηνλ ηξίην ρξήζηε-κέινο ηνπ Twitter θαη ην 

πξαθηνξείν AFP «θαηέβαζε» ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηηο δηαβίβαζε ζε ηξίηνπο κέζα απφ ηελ 

δηθή ηνπ βάζε δεδνκέλσλ. Ο θσηνγξάθνο Daniel Morel θαηεγφξεζε ην εηδεζενγξαθηθφ 

πξαθηνξείν AFP φηη αλαδεκνζίεπζε, δηέλεηκε θαη πνχιεζε ην πιηθφ απηφ παξάλνκα ρσξίο λα 

δεηήζεη ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ.
18

  

 

                                                 
16

 Όξνη Υξήζεο ηεο ππεξεζίαο Twitpic δηαζέζηκνη online ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

http://twitpic.com/terms.do (22/5/2013). 
17

 Πψο λα θάλσ έλζηαζε ζε ηζρπξηζκνχο παξαβίαζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ; 

http://www.facebook.com/legal/copyright.php?howto_appeal (22/5/2013) 

 
18

 The Washigton Post θαη ην Getty Images είλαη κεξηθά αθφκα απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο ηα νπνία 

βξεζήθαλ αληηκέησπα κε ηελ ίδηα θαηεγνξία. Σν ηειεπηαίν απνηειεί δηαλνκέα ηνπ AFP παγθνζκίσο. 

http://www.bjp-online.com/british-journal-of-photography/news/2256724/afp-v-morel-case-to-be-

judged-in-september (26/5/2013) Σν πξψην θξίζεθε επίζεο ππεχζπλν γηα παξαβίαζε πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ ηνπ θσηνγξάθνπ Daniel Morel http://www.pdnonline.com/news/AFP-Washington-Post-

7312.shtml (26/5/2013) 

 

http://twitpic.com/terms.do
http://www.facebook.com/legal/copyright.php?howto_appeal
http://www.bjp-online.com/british-journal-of-photography/news/2256724/afp-v-morel-case-to-be-judged-in-september
http://www.bjp-online.com/british-journal-of-photography/news/2256724/afp-v-morel-case-to-be-judged-in-september
http://www.pdnonline.com/news/AFP-Washington-Post-7312.shtml
http://www.pdnonline.com/news/AFP-Washington-Post-7312.shtml
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Οη εθπξφζσπνη ηνπ πξαθηνξείνπ AFP ππνζηήξημαλ φηη είραλ ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ειεχζεξα νπνηνδήπνηε πιηθφ αλαξηάηαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Σν Γηθαζηήξην ηεο Νέαο 

Τφξθεο σζηφζν έθξηλε φηη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ Twitter δελ επηηξέπεηαη ε 

αλαπαξαγσγή ηνπ πεξηερφκελνπ πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

άδεηά ηνπο
19

. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ην γεγνλφο φηη ην 

Twitter ελζαξξχλεη ή επηηξέπεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ πιηθνχ πνπ αλαξηάηαη κέζα απηνχ (re-

tweet) δελ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο ηνπ Twitpic παξαρσξεί άδεηα ρξήζεο ησλ θσηνγξαθηψλ 

ηνπ ζηνπο άιινπο ρξήζηεο.  Αθφκα θαη ζηα πιαίζηα πνπ ην Twitter ή/θαη ην Twitpic επηηξέπεη 

ηελ ειεχζεξε ρξήζε θαη ελ γέλεη εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αλαξηνχλ νη ρξήζηεο 

ζηνλ ηδηνθηήηε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ή ζηνπο ζπλεξγάηεο ή ζπκβαιιφκελνπο κε απηφλ, ην 

Γηθαζηήξην ππνζηήξημε φηη ηα εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

ηέηνηα
20

. Σνλ επηέκβξε ζα θξηζεί εάλ ε παξαβίαζε απηή ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ 

Daniel Morel έγηλε εθ πξνζέζεσο θαη θαηά πφζν άιια εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία φπσο ην 

Getty Images έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξάλνκε απηή ελέξγεηα. 

 

Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο πξψηεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν 

ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο απφ ηξίηνπο ηνπ πιηθνχ πνπ αλαξηάηαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα 

κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ζειίδα ησλ ρξεζηψλ-κειψλ ηνπο. Δπηπιένλ, γηα πξψηε θνξά 

εθαξκφδεηαη αλαινγηθά ε λνκνζεζία γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα εηδηθά ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην Twitter, θαη αλαιχνληαη νη φξνη ρξήζεο απηνχ ζε κηα 

πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ λνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε επίπεδν δηθαίνπ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

 

Ζ ΔΞΑΗΡΔΖ ΣΖ «ΓΗΚΑΗΖ ΥΡΖΖ» 

 

Όπσο είδακε αλσηέξσ, ε ηδέα ηεο «θνηλνπνίεζεο» θαη ελ γέλεη «δηακνηξαζκνχ» (sharing) 

είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ηζηφπνπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην 

Facebook θαη ην Twitter. Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ελ ιφγσ  θνηλσληθά δίθηπα σο έλα 

κέζν γηα λα κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο έλα επξχ θάζκα πεξηερνκέλνπ, φπσο πιεξνθνξίεο, 

θσηνγξαθίεο, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, ην νπνίν αλαξηάηαη, κεηαθνξηψλεηαη, κεηαθέξεηαη θαη 

θνηλνπνηείηαη ζε θάζε ρξήζηε πνπ έρεη ίδηα ή παξφκνηα ελδηαθέξνληα. 

 

Σν αγγινζαμσληθφ ζχζηεκα ηνπ copyright πξνβιέπεη κία ζεκαληηθή εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα 

ηεο παξάλνκεο αλαπαξαγσγήο πξνζηαηεπφκελνπ πιηθνχ: ηελ γλσζηή πεξίπησζε ηεο δίθαηεο 

ρξήζεο (fair use).  

 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην ακεξηθαληθφ δίθαην
21

, ζε απφδνζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, «ε 

«δίθαηε ρξήζε» ελόο πλεπκαηηθνύ έξγνπ, πεξηιακβαλόκελεο ηεο ρξήζεο ηνπ κέζσ 

αλαπαξαγσγήο ζε αληίγξαθα ή ερεηηθέο εγγξαθέο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν, γηα ιόγνπο 

όπσο ε άζθεζε θξηηηθήο, ζρνιηαζκνύ, εηδήζεσλ, δηδαζθαιίαο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πνιιαπιώλ αληηηύπσλ γηα ρξήζε ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο), ππνηξνθίαο, ή έξεπλαο, δελ 

απνηειεί παξαβίαζε ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ.»  

 

Οη πξνυπνζέζεηο σζηφζν πνπ ζέηεη ν λφκνο γηα ηελ εθηίκεζε κηαο ρξήζεο σο δίθαηεο, 

ζπλίζηαληαη ζηνπο εμήο ηέζζεξηο παξάγνληεο: 

 

1. ην ζθνπό θαη ην ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαηά πόζν κηα ηέηνηα 

ρξήζε είλαη εκπνξηθήο θύζεο ή γηα κε θεξδνζθνπηθνύο εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο: ηα πιαίζηα 

ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί αλαινγηθά θαηά πεξίπησζε ηη ρξήζε θάλεη 

                                                 
19

 Άιισζηε ν ρξήζηεο πξηλ εηζέιζεη ζηε ππεξεζία ηνπ Twitpic (login page) παηψληαο ηελ επηινγή 

«επηηξέπσ», απνδέρεηαη φηη ζα ελεξγεί ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Twitter 
20

 Οιφθιεξν ην θείκελν ηεο απφθαζεο δηαζέζηκν online 

http://www.scribd.com/doc/47323680/decision-afp-morel-twitpic-copyright (26.5.2013) 
21

 Σitle 17 U.S.C §107  

http://www.scribd.com/doc/47323680/decision-afp-morel-twitpic-copyright
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ν ρξήζηεο κε ην πεξηερφκελν πνπ αλαξηάηαη. Γηα παξάδεηγκα, αλ θάπνηνο κνηξάδεηαη 

θσηνγξαθίεο άιισλ ρξεζηψλ αλαξηεκέλεο ζην Facebook ή ζην Twitter πξνθεηκέλνπ λα 

πάξεη ηδέεο, δειαδή γηα πξνζσπηθή ρξήζε, ηφηε απηφ δελ ζπκπίπηεη πξνθαλψο κε ηελ έλλνηα 

ηνπ εκπνξηθνχ ζθνπνχ, θαη ζπλεπψο κία ηέηνηα ελέξγεηα κπνξεί λα θξηζεί λφκηκε ζηα 

πιαίζηα ηνπ fair use. Αληίζεηα, εάλ ν ρξήζηεο ζρεδηάδεη ή πνπιάεη αληηθείκελα (ι.ρ ξνχρα, 

λπθηθά θιπ)  πνπ είδε κέζα απφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ ηξίησλ ρξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ηδίνπ ή/θαη ηεο επηρείξεζήο ηνπ, θαη ρξεζηκνπνηεί πξνο ηνχην ην θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ ηξίησλ, ηφηε ζίγνπξα απηή ε πξάμε ραξαθηεξίδεηαη εκπνξηθή θαη σο εθ ηνχηνπ «κε 

δίθαηε». 

 

2. ηε θύζε ηνπ πξνζηαηεπόκελνπ έξγνπ: ζηα πιαίζηα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ , ε ελ ιφγσ 

πξνυπφζεζε αθνξά θπξίσο ζην θαηά πφζν ην πιηθφ πνπ αλαξηάηαη είλαη αξθεηά δεκηνπξγηθφ 

ψζηε λα ηχρεη πξνζηαζίαο ή φρη. χκθσλα άιισζηε θαη κε φζα πξναλαθέξζεθαλ, νη απιέο 

ηδέεο, ηα γεγνλφηα, ηα ζρφιηα, θιπ, δελ εκπίπηνπλ ζηελ ζθαίξα πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, νπφηε ε αλαπαξαγσγή ηνπο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο «εχινγε ρξήζε». 

 

3. ηελ πνζόηεηα θαη ε νπζία ηνπ ηκήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ην πξνζηαηεπόκελν 

έξγν ζην ζύλνιό ηνπ: ζπρλφ είλαη ην θαηλφκελα ζηα θνηλσληθά δίθηπα λα αλαπαξάγνληαη 

ηκήκαηα ελφο πλεπκαηηθνχ έξγνπ, ι.ρ απνζπάζκαηα απφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, ηκήκαηα 

θσηνγξαθηψλ, ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θιπ. Θα πξέπεη λα θξηζεί θαη εδψ αλά πεξίπησζε 

ρσξηζηά πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαπαξαρζεί ή αλ ε έθηαζε ηνπ 

αλαπαξαγφκελνπ έξγνπ είλαη ηέηνηα ψζηε λα εκπνδίδεη ηελ εχινγε ρξήζε απηνχ. 

 

4. ηελ επίδξαζε ηεο ρξήζεο ζηελ πηζαλή αγνξά ή ζηελ αμία ηνπ πξνζηαηεπόκελνπ έξγνπ: Δίλαη 

βέβαην φηη ε αλάξηεζε πξνζηαηεπφκελνπ πιηθνχ ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθψλ κέζσλ ζα 

κπνξνχζε λα θαιχςεη ηε δήηεζε γηα ην πξσηφηππν έξγν, ελψ νη ίδηνη νη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ιεηηνπξγνχλ εχθνια σο κία ηεξάζηηα αγνξά γηα ηα πξσηφηππα έξγα. Γηα 

παξάδεηγκα, ε θσηνγξαθία ελφο θσηνγξάθνπ πνπ αλαξηάηαη θαη δηακνηξάδεηαη ζην 

Facebook εθαηνληάδεο θνξέο κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη πνιχ κεγαιχηεξε πξνβνιή απ’ φ,ηη 

ζηνλ αλαινγηθφ θφζκν. 

 

Έηζη ινηπφλ φηαλ θάπνηνο ηξίηνο ρξήζηεο επηζπκεί λα αλαδεκνζηεχζεη θσηνγξαθίεο πνπ 

έρνπλ αλαξηεζεί ζηα σο άλσ θνηλσληθά δίθηπα, θαη εθφζνλ απηή ε αλαδεκνζίεπζε δελ 

αθνξά ην επηηξεπφκελν «re-tweet» ή «share» ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ, φπσο άιισζηε  αλαιχζεθε αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα δεηήζεη εηδηθή άδεηα απφ ηνλ 

δηθαηνχρν ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, δηαθνξεηηθά λα απνδείμεη φηη ε ρξήζε ησλ 

θσηνγξαθηψλ απηψλ έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο «δίθαηεο ρξήζεο» πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηελ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζην ακεξηθαληθφ δίθαην (fair use). 

 

ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην αληηιακβαλφκαζηε ζπλεπψο φηη νη παξαβηάζεηο πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ρξήδνπλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο. Οη γεληθνί θαλφλεο πνπ 

ηζρχνπλ ζηνλ αλαινγηθφ θφζκν, φπσο απηνί έρνπλ δηακνξθσζεί κέζα απφ ηελ ζχκπξαμε 

λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο, απνδπλακψλνληαη κπξνζηά ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ςεθηαθψλ 

δηθηχσλ. Γη’απηφ ζα πξέπεη θάζε πεξίπησζε λα θξίλεηαη ρσξηζηά θαη αλεμάξηεηα, αθνχ 

βέβαηα ιεθζνχλ ππφςε ηφζν νη πεξηπηψζεηο αλαπαξαγσγήο ζηα πιαίζηα κίαο «δίθαηεο 

ρξήζεο» φζν θαη νη γεληθνί θαλφλεο δηθαίνπ πξνζαξκνζκέλνη ζηηο αλάγθεο ηεο ςεθηαθήο 

επνρήο. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

Ζ αλαπαξαγσγή πεξηερνκέλνπ ζηα θνηλσληθά δίθηπα φπσο ην Facebook θαη ην Twitter 

απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ δηθηχσλ απηψλ. Ζ αλαπαξαγσγή απηή 

φπσο είλαη θπζηθφ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε παξαβηάζεηο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 

νη νπνίεο θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο σο πξνο ηελ επίιπζή ηνπο κπξνζηά ζε έλα 

πνιχπινθν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. 
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ηα πιαίζηα απηά, ηo Facebook θαη ην Twitter, φπσο θαη άιια θνηλσληθά δίθηπα, εθαξκφδνπλ 

πνιηηηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

δεκηνπξγψλ. Ακθφηεξα ηα σο άλσ δίθηπα δίλνπλ ζην δηθαηνχρν ησλ δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη έλζηαζε, ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη, ην 

δίθηπν ζα αθαηξέζεη ή ζα θαηαζηήζεη αδχλαηε ηελ πξφζβαζε ζην παξάλνκν πεξηερφκελν.  

 

Οη ηδηνθηήηεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ βξίζθνληαη έηζη ζε κία αληίθαζε: απφ ηε κία θαίλεηαη 

λα πξνζπαζνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ην πλεπκαηηθφ έξγν πνπ δηαθηλείηαη κέζα απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα αθαίξεζεο απηνχ ζε πεξίπησζε έθθιεζεο ηνπ 

δηθαηνχρνπ θαη δηαηείλνληαο φηη ην πεξηερφκελν παξακέλεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ ρξήζηε, απφ 

ηελ άιιε κέζα απφ ηνπο φξνπο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, απνγπκλψλνπλ ην δηθαίσκα 

απηφ θαη απνθηνχλ απεξηφξηζηε εμνπζία πάλσ ζε θάζε πλεπκαηηθφ - ή κε – πεξηερφκελν πνπ 

αλαξηά ν ρξήζηεο.  

Οη θίλδπλνη ηειηθά είλαη πιένλ γλσζηνί. Δπαθίεηαη ζηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε λα απνθαζίζεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηζπκεί λα δηαρεηξίδεηαη ην πεξηερφκελφ ηνπ. Πξνο απνθπγή δπζάξεζησλ 

γεγνλφησλ, ε ιχζε πνπ πξνηείλεηαη πεξηέρεηαη ζε ηξεηο ιέμεηο: ζχλεζε, πξνζνρή θαη λνκηθή 

ζπκβνπιή. 

 

 

                                                                   ************** 
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 Γ.Καιιηλίθνπ, Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία & Σπγγεληθά Γηθαηώκαηα, 2ε Έθδνζε,Γίθαην 
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 Complete version of the U.S. Copyright Law, December 2011 

http://www.copyright.gov/title17/  (ηειεπηαία πξφζβαζε 29/5/2013) 

 

 Internet Library of Law and Court Decisions: 

Groff v. America Online, Inc. 
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