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Μία από ηηο πην ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ηνπ λένπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ Web.2.0 είλαη ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο (social media), όπσο ην Facebook, ην Twitter, ην Youtube, ην 

Pinterest, θ.ά. Με εθαηνκκύξηα ελεξγνύο ρξήζηεο , νη δηθηπαθνί ηόπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

έρνπλ ζήκεξα εθηνμεπζεί ζε δεκνηηθόηεηα, επηηξέπνληαο ηνλ δηακνηξαζκό πιεξνθνξηώλ, 

θσηνγξαθηώλ, βίληεν θαη νπνηνδήπνηε άιινπ ςεθηαθνύ πιηθνύ κε άιινπο ρξήζηεο, είηε 

έρνπλ παξόκνηα ελδηαθέξνληα είηε όρη.  

 

Σηελ παξνύζα εηζήγεζε ζα θάλνπκε αξρηθά κε κία ζύληνκε αλαθνξά ζηελ δεκηνπξγία ησλ 

θνηλσληθώλ δηθηύσλ κέζα από ηε Νέα γεληά Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (Web 2.0). Σηε ζπλέρεηα, 

κέζα από ηε λνκηθή αλάιπζε ησλ όξσλ ρξήζεο ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ, ζα πξνζπαζήζνπκε 

λα θαηαλνήζνπκε ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ 

δεκηνπξγώλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα θαη θαηά πόζνλ νη όξνη ρξήζεο ησλ δηθηύσλ απηώλ 

ππεξεηνύλ απηόλ ηνλ ζθνπό ή όρη. Εηδηθόηεξα, εξκελεύνληαο ηελ παξαρώξεζε αδεηώλ 

εθκεηάιιεπζεο κέζα από ηηο ζρεηηθέο ξήηξεο ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ, ζα 

παξαθνινπζήζνπκε ηελ έθηαζε θαη ηα όξηα ηεο εμνπζίαο εθκεηάιιεπζεο ησλ ππεπζύλσλ 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αλαξηνύλ νη ρξήζηεο, αιιά ζα εμεηάζνπκε 

επίζεο πνην είλαη ηειηθά ην πεξηερόκελν απηό πνπ κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί από ην δίθαην ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζην πεξηβάιινλ ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ.  

 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δπλαηόηεηα αλάξηεζεο θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ κέζα από 

ηα θνηλσληθά δίθηπα, ε νπνία θαη αλαιύεηαη ζηελ παξνύζα εηζήγεζε κε ζθνπό λα αλαδείμεη 

ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ δεκηνπξγνύ. Σεκαληηθό είλαη επίζεο λα εθηηκεζεί θαηά πόζν ε 

ρξήζε πεξηερνκέλνπ ζηα πιαίζηα ησλ ηζηόηνπσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, όπσο απηή 

πξνβιέπεηαη άιισζηε θαη κέζα από ηνπο όξνπο ρξήζεο ησλ ππεπζύλσλ ησλ θνηλσληθώλ 

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

λόκνπ «άκπλα» ηνπ ρξήζηε ελάληηα ζηελ πξνζβνιή ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ ηνπ 

δεκηνπξγνύ θαη ηξόπν πεξηνξηζκνύ ησλ απνθιεηζηηθώλ δηθαησκάησλ ηνπ ηειεπηαίνπ. 

 

Τέινο, κέζα από ε δηεξεύλεζε θαη εξκελεία ηεο ζηάζεο ηεο λνκνινγίαο ζε δηεζλέο επίπεδν, 

ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο παξαρώξεζεο αδεηώλ εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

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

είλαη ηειηθά ν πξαγκαηηθόο ηδηνθηήηεο ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ ρξεζηώλ ζηα 

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

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζην λέν ςεθηαθό πεξηβάιινλ. 

 


