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Τα φωτογραφικά πορτρέτα απολαύουν της ίδιας προστασίας όπως και όλα τα άλλα
προστατευόµενα από δικαίωµα του δηµιουργού έργα
Εντούτοις, τα µέσα ενηµερώσεως µπορούν να δηµοσιεύσουν τέτοια φωτογραφία χωρίς τη
συναίνεση του δηµιουργού της, αν η δηµοσίευση έχει, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας, ως αντικείµενο
να συνδράµει την αστυνοµία στην ανεύρεση εξαφανισθέντος προσώπου
Η E.-M. Painer είναι ελεύθερη επαγγελµατίας φωτογράφος και φωτογραφίζει, µεταξύ
παιδιά σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθµούς. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας
πραγµατοποίησε πολλές φωτογραφικές λήψεις της Natascha K. (επιλέγοντας το
προσδιορίζοντας τη θέση και την έκφραση του προσώπου, χειριζόµενη τη φωτογραφική
και εκτυπώνοντας τις φωτογραφίες).
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Μετά από την απαγωγή το 1998 της Natascha K., η οποία τότε ήταν 10 ετών, οι αρµόδιες αρχές
ασφαλείας εξέδωσαν ανακοίνωση αναζητήσεως προσώπου, για την οποία χρησιµοποιήθηκαν οι
φωτογραφίες της E.-M. Painer.
Κατόπιν της αποδράσεως της Natascha K., και µέχρι την πρώτη δηµόσια εµφάνισή της, πέντε
επιχειρήσεις Τύπου –µεταξύ των οποίων τέσσερις γερµανικές και µία αυστριακή– δηµοσίευσαν τις
φωτογραφίες αυτές σε εφηµερίδες1 και γνωστές ιστοσελίδες, χωρίς, εντούτοις, αναφορά του
ονόµατος του δηµιουργού των φωτογραφιών αυτών ή µε αναφορά άλλου ονόµατος δηµιουργού
και όχι αυτού της E.-M. Painer.
Ορισµένες από αυτές τις εφηµερίδες δηµοσίευσαν, εξάλλου, ένα σκίτσο, που δηµιουργήθηκε µε
ηλεκτρονική επεξεργασία µιας από τις φωτογραφίες, το οποίο, καθόσον δεν υπήρχε πρόσφατη
φωτογραφία έως την πρώτη της δηµόσια εµφάνιση, απέδιδε την πιθανολογούµενη εµφάνιση του
προσώπου της Natascha K.
Εκτιµώντας ότι η δηµοσίευση των φωτογραφιών αυτών είχε προσβάλει τα δικαιώµατά της ως
δηµιουργού, η E.-M. Painer ζήτησε από τα αυστριακά δικαστήρια να υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις
Τύπου να απόσχουν από την αναπαραγωγή και/ή τη διανοµή των φωτογραφιών καθώς και του
σκίτσου, χωρίς τη συναίνεσή της και χωρίς αναφορά του ονόµατός της ως δηµιουργού. Ζήτησε
επίσης την καταβολή εύλογης αµοιβής και αποζηµιώσεως.
Το Handelsgericht Wien (εµποροδικείο της Βιέννης, Αυστρία), το οποίο επελήφθη της διαφοράς,
ερωτά το ∆ικαστήριο αν το δίκαιο της Ένωσης παρέχει µειωµένη προστασία όσον αφορά το
δικαίωµα του δηµιουργού στα φωτογραφικά πορτρέτα για το λόγο ότι απεικονίζουν πιστά την
πραγµατικότητα και προσφέρουν µειωµένες δυνατότητες δηµιουργικών παρεµβάσεων.
Επιπροσθέτως, το αυστριακό δικαστήριο ζητεί να διευκρινισθεί υπό ποίες προϋποθέσεις αυτές οι
φωτογραφίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τα µέσα ενηµερώσεως, χωρίς τη συναίνεση του
δηµιουργού τους, για τις ανάγκες ποινικής έρευνας. Ζητεί επίσης από το ∆ικαστήριο να διευκρινίσει
τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων ένα προστατευόµενο έργο µπορεί να γίνει αντικείµενο
παραθέσεως.
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Στη σηµερινή του απόφαση, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει, εκ προοιµίου, ότι το δικαίωµα του
δηµιουργού προστατεύει µόνο πρωτότυπα αντικείµενα, δηλαδή εκείνα τα οποία είναι αποτέλεσµα
προσωπικής πνευµατικής εργασίας του δηµιουργού τους. Συναφώς, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι
ένα έργο είναι αποτέλεσµα πνευµατικής εργασίας του δηµιουργού όταν αντανακλάται σε αυτό η
προσωπικότητά του. Αυτό συµβαίνει όταν ο δηµιουργός κατά την παραγωγή του έργου µπόρεσε
να εκφράσει τις δηµιουργικές του ικανότητες πραγµατοποιώντας ελεύθερες και δηµιουργικές
επιλογές.
Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι ο δηµιουργός φωτογραφικού πορτρέτου µπορεί να
πραγµατοποιήσει τις ελεύθερες και δηµιουργικές του επιλογές µε πλείονες τρόπους και σε διάφορα
χρονικά σηµεία κατά τη δηµιουργία. Στο στάδιο της προετοιµασίας, ο δηµιουργός µπορεί να
επιλέξει τη θέση, τη στάση του ατόµου που θα φωτογραφηθεί ή τον φωτισµό. Κατά τη λήψη του
φωτογραφικού πορτρέτου, µπορεί να επιλέξει το κάδρο, τη γωνία λήψεως καθώς και τη
δηµιουργούµενη ατµόσφαιρα. Τέλος, κατά την εκτύπωση του κλισέ, ο δηµιουργός µπορεί να
επιλέξει µεταξύ πλειόνων διαθέσιµων τεχνικών εκτυπώσεως εκείνη που προτιµά ή, ενδεχοµένως,
να χρησιµοποιήσει λογισµικό.
Μέσω των ποικίλλων αυτών επιλογών, ο δηµιουργός φωτογραφικού πορτρέτου µπορεί,
εποµένως, να δώσει το «προσωπικό του άγγιγµα» στο έργο που δηµιουργήθηκε. Ως εκ τούτου,
ένα φωτογραφικό πορτρέτο προστατεύεται από δικαίωµα του δηµιουργού όταν αποτελεί
έκφραση των δηµιουργικών ικανοτήτων του δηµιουργού του. Επιπροσθέτως, το ∆ικαστήριο
υπογραµµίζει ότι η προστασία αυτή είναι ίδια µε εκείνη της οποίας απολαύουν άλλα έργα,
συµπεριλαµβανοµένων των φωτογραφικών έργων.
Στη συνέχεια, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι, κατά το δίκαιο της Ένωσης2, η παρεχόµενη
προστασία από το δικαίωµα του δηµιουργού µπορεί να περιοριστεί, εξαιρετικώς, όταν το
προστατευόµενο έργο χρησιµοποιείται για λόγους δηµόσιας ασφάλειας, µεταξύ άλλων σε
περίπτωση ποινικής έρευνας µε σκοπό την ανεύρεση εξαφανισθέντος προσώπου. Συναφώς το
∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι, µόνο τα κράτη –και όχι οι επιχειρήσεις του Τύπου– πρέπει να
θεωρούνται αρµόδια και υπεύθυνα για την εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας µε
κατάλληλα µέτρα, µεταξύ των οποίων η έκδοση ανακοινώσεως για την αναζήτηση προσώπου.
Εντούτοις, δεν µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο επιχείρηση Τύπου να συµβάλει σε
συγκεκριµένη περίπτωση στην εκπλήρωση σκοπού δηµόσιας ασφάλειας µε τη δηµοσίευση για
παράδειγµα φωτογραφίας αναζητούµενου προσώπου. Αυτή η πρωτοβουλία των µέσων
ενηµερώσεως πρέπει, εντούτοις, να εντάσσεται στο πλαίσιο αναληφθείσας δράσεως από τις
εθνικές αρχές και να αναλαµβάνεται σε συµφωνία και συντονισµό µε τις αρχές αυτές, προκειµένου
να αποφεύγεται ο κίνδυνος να έρθει σε αντίθεση µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί από αυτές. Το
∆ικαστήριο διευκρινίζει επίσης ότι µία φωτογραφία µπορεί να δηµοσιευθεί από τα µέσα
ενηµερώσεως στο πλαίσιο έρευνας, χωρίς να είναι απαραίτητη συγκεκριµένη, ενεστώσα και ρητή
εντολή των αρχών ασφαλείας προς τον σκοπό αυτό.
Τέλος, όσον αφορά την παράθεση προστατευόµενων έργων, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι είναι
δυνατή η παράθεση έργων που έχουν ήδη καταστεί νοµίµως προσιτά στο κοινό υπό την
προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή, συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατος του δηµιουργού, εκτός
αν αυτό είναι αδύνατο.
Συναφώς, το ∆ικαστήριο απαντά στο επιχείρηµα των επιχειρήσεων Τύπου κατά το οποίο είχαν
λάβει τις φωτογραφίες από ειδησεογραφικό πρακτορείο αλλά ήταν δυσχερής ο προσδιορισµός του
δηµιουργού και δεν ήταν δυνατή η αναφορά του ονόµατος του στις φωτογραφίες. Υποθέτοντας ότι
οι φωτογραφίες αυτές περιήλθαν στην κατοχή του πρακτορείου νόµιµα –µε τη συναίνεση της
δηµιουργού– το ∆ικαστήριο εκτιµά ότι θα έπρεπε να έχει γνωστοποιήσει στους εκδότες το όνοµα
της δηµιουργού. Ως εκ τούτου, οι εκδότες είχαν την υποχρέωση να το αναφέρουν στις εφηµερίδες
τους.
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Εντούτοις, το ∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι είναι επίσης πιθανό η δηµοσίευση των φωτογραφιών της
E.-M. Painer να έχει γίνει από τις αυστριακές εθνικές αρχές ασφαλείας. Όµως σε αυτή την
περίπτωση, δεν ήταν απαραίτητη η αναφορά του ονόµατος του δηµιουργού. Κατά συνέπεια, σε
αυτή την περίπτωση, και υπό τον όρο ότι το όνοµα της δηµιουργού δεν αναφέρθηκε, απαιτείται
µόνο η αναφορά της πηγής των φωτογραφιών αυτών και όχι επίσης του ονόµατος της δηµιουργού
τους.
Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.
Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία
δηµοσιεύσεώς της
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη
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