
СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL 
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS 
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH 
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE 

EIROPAS KOPIENU TIESA 

 EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS 

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA 

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ 

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 

CURTEA DE JUSTIŢIE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE 

SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 

SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI 

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL 

 

  
Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 67/08 

της 9ης Οκτωβρίου 2008 

Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-304/07 

Directmedia Publishing GmbH κατά Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΒΑΣΗΣ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ∆ΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ  

Η πράξη που συνίσταται στην επί οθόνης αναζήτηση του περιεχοµένου µιας προστατευόµενης 
βάσης δεδοµένων και στη χρησιµοποίηση ορισµένων από τα στοιχεία που περιλαµβάνει, κατόπιν 

χωριστής εκτιµήσεως καθενός από αυτά, µπορεί να συνιστά «εξαγωγή», την οποία ο 
κατασκευαστής της προστατευόµενης βάσης δεδοµένων δύναται να απαγορεύσει εφόσον καταλήγει 

στη µεταφορά ουσιώδους µέρους του περιεχοµένου της    

«Τα 1 100 σηµαντικότερα ποιήµατα της γερµανικής γραµµατείας από το 1730 έως το 1900» 
είναι ένας κατάλογος ποιηµάτων που δηµοσιεύθηκε στο διαδίκτυο από το Πανεπιστήµιο του 
Freiburg. Ο κατάλογος καταρτίσθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος «Το Λεξιλόγιο των 
Κλασσικών», υπό τη διεύθυνση του καθηγητή U. Knoop. Το Πανεπιστήµιο του Freiburg, το 
οποίο ανέλαβε το συνολικό κόστος του προγράµµατος, που ανήλθε σε 34 900 ευρώ, ισχυρίζεται 
ότι η εταιρία Directmedia προσέβαλε τα δικαιώµατα που αυτό έχει ως κατασκευαστής βάσης 
δεδοµένων, διανέµοντας στο κοινό ένα CD-ROM µε τον τίτλο «1 000 ποιήµατα που πρέπει να 
έχουν όλοι». Τα 876 από τα ποιήµατα που περιέχει το CD-ROM ανάγονται στη χρονική περίοδο 
µεταξύ 1720 και 1900. Τα 856 από αυτά απαντούν και στον κατάλογο ποιηµάτων που κατάρτισε 
ο U. Knoop. 

Η Directmedia είχε πράγµατι τον κατάλογο αυτόν ως οδηγό κατά τη συγκέντρωση των 
ποιηµάτων που προέκρινε για το CD-ROM της. Πάντως, παρέλειψε ορισµένα από τα ποιήµατα 
που περιλαµβάνονταν στον κατάλογο, προσέθεσε κάποια άλλα και εξέτασε χωριστά καθένα από 
τα ποιήµατα που είχε επιλέξει ο U. Knoop. Όσον αφορά το καθαυτό κείµενο του κάθε 
ποιήµατος, η Directmedia χρησιµοποίησε δικό της ψηφιακό υλικό. 

Το Bundesgerichtshof, το οποίο έχει ήδη δεχθεί την αγωγή που άσκησε ο U. Knoop ως 
δηµιουργός συλλογής, εκτιµά ότι η επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε µεταξύ της Directmedia 
και του Πανεπιστηµίου του Freiburg εξαρτάται από την ερµηνεία της οδηγίας περί της νοµικής 



προστασίας των βάσεων δεδοµένων 1. Συγκεκριµένα, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται αν η 
χρησιµοποίηση του περιεχοµένου µιας βάσεως δεδοµένων, υπό περιστάσεις όπως αυτές της 
κύριας δίκης, συνιστά «εξαγωγή» κατά την έννοια της οδηγίας, την οποία ο κατασκευαστής της 
βάσης δεδοµένων µπορεί να απαγορεύσει.  

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει, µε την παρούσα απόφασή του, ότι εφόσον ο κατασκευαστής µιας 
βάσης δεδοµένων επιτρέψει σε τρίτους, έστω και έναντι αντιτίµου, την πρόσβαση στο 
περιεχόµενό της, δεν µπορεί να απαγορεύσει σε αυτούς την αναζήτηση πληροφοριών στη βάση 
δεδοµένων. Μόνον από τη στιγµή που για την προβολή του περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων 
επί της οθόνης απαιτείται η µεταφορά, µόνιµη ή προσωρινή, του συνόλου ή ουσιώδους µέρους 
αυτού του περιεχοµένου σε άλλο υπόθεµα, µπορεί η δυνατότητα αναζήτησης στη βάση 
δεδοµένων να εξαρτάται από την παροχή αδείας εκ µέρους του κατασκευαστή. 

Το ∆ικαστήριο τονίζει ότι ως «εξαγωγή», που µπορεί να απαγορευθεί από τον κατασκευαστή 
βάσης δεδοµένων, πρέπει να νοείται κάθε πράξη ιδιοποιήσεως µιας βάσεως δεδοµένων ή ενός 
τµήµατός της χωρίς την άδειά του. Το περιεχόµενο της έννοιας αυτής δεν εξαρτάται από τη 
φύση και τη µορφή των µέσων που χρησιµοποιούνται για την τέλεση της οικείας πράξεως. 

Στο πλαίσιο αυτό, για την εκτίµηση του ζητήµατος της υπάρξεως «εξαγωγής» είναι αδιάφορο το 
αν η µεταφορά των στοιχείων στηρίζεται σε µια διαδικασία αντιγραφής του περιεχοµένου της 
προστατευόµενης βάσεως δεδοµένων µε τεχνικά µέσα, όπως ηλεκτρονικά, ηλεκτροµαγνητικά, 
ηλεκτρο-οπτικά ή άλλα παρόµοια. Η αντιγραφή του περιεχοµένου µιας βάσεως δεδοµένων, 
ακόµη και µε το χέρι, σε άλλο υπόθεµα εµπίπτει στον ορισµό της «εξαγωγής», όπως ακριβώς 
και η αναπαραγωγή του µε τηλεφόρτωση ή φωτοτυπία  

Το ∆ικαστήριο προσθέτει ότι η έννοια «εξαγωγή» δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως αφορώσα µόνον 
την πράξη µε την οποία µεταφέρεται σε άλλο υπόθεµα είτε το σύνολο είτε ουσιώδες τµήµα του 
περιεχοµένου µιας προστατευόµενης βάσεως δεδοµένων. 

Τέλος, το γεγονός ότι τα περιεχόµενα σε προστατευόµενη βάση δεδοµένων στοιχεία εξετάζονται 
κριτικά από το πρόσωπο που πραγµατοποιεί τη µεταφορά πριν επιλεγούν προς χρησιµοποίηση 
στην άλλη βάση δεδοµένων δεν εµποδίζει τη διαπίστωση περί υπάρξεως µεταφοράς στοιχείων 
από την πρώτη στη δεύτερη βάση δεδοµένων. 

Το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι η χρησιµοποίηση στοιχείων µιας προστατευόµενης βάσης 
δεδοµένων σε άλλη βάση δεδοµένων κατόπιν αναζητήσεως των περιεχοµένων της στην οθόνη 
και χωριστής εκτιµήσεως καθενός από αυτά µπορεί να συνιστά «εξαγωγή», την οποία ο 
κατασκευαστής της προστατευόµενης βάσης δεδοµένων δύναται να απαγορεύσει εφόσον το 
αιτούν δικαστήριο διαπιστώσει ότι η χρησιµοποίηση αυτών των στοιχείων ενέχει είτε µεταφορά 
ουσιώδους, από ποσοτικής ή ποιοτικής απόψεως, τµήµατος του περιεχοµένου της 
προστατευόµενης βάσης δεδοµένων είτε πλείονες πράξεις µεταφοράς µη ουσιωδών τµηµάτων, 
οι οποίες λόγω του επαναλαµβανόµενου και συστηµατικού τους χαρακτήρα, καταλήγουν στην 
ανασύνθεση ουσιώδους τµήµατος αυτού του περιεχοµένου.  

        

                                                 
1 Οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά µε τη 
νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων (ΕΕ L 77, σ. 20).  



Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: BG, ES, DE, EL, EN, FR, IT, NL  

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-304/07  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el&Submit=Submit&alldocs=alldocs&numaff=C-304/07

