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Οδοντίατρος ο οποίος προβαίνει σε δωρεάν µετάδοση φωνογραφηµάτων εντός του 
οδοντιατρείου του δεν πραγµατοποιεί «παρουσίαση στο κοινό» κατά την έννοια του 

δικαίου της Ένωσης 

Εποµένως, η εν λόγω µετάδοση δεν γεννά δικαίωµα εισπράξεως αµοιβής εκ µέρους των 
παραγωγών φωνογραφηµάτων 

Το δίκαιο της Ένωσης 1 επιβάλλει στα κράτη µέλη να προβλέπουν, στη νοµοθεσία τους, ένα 
δικαίωµα το οποίο να διασφαλίζει ότι ο χρήστης καταβάλλει εύλογη και ενιαία αµοιβή στους 
παραγωγούς φωνογραφηµάτων σε περίπτωση που φωνογραφήµατα τα οποία εκδίδονται για 
εµπορικούς σκοπούς χρησιµοποιούνται για ραδιοτηλεοπτική µετάδοση ή για οποιοδήποτε 
παρουσίαση στο κοινό.  

Εξάλλου, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας προστατεύονται και από το διεθνές δίκαιο, ιδίως 
από τη συµφωνία για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου 2 (στο εξής: 
συµφωνία TRIPS), τη συνθήκη του Παγκόσµιου Οργανισµού ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας για τις 
ερµηνείες, τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα 3 (στο εξής: συνθήκη WPPT) και τη διεθνή 
σύµβαση περί της προστασίας των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών 
φωνογραφηµάτων και των οργανισµών ραδιοτηλεόρασης 4 (στο εξής: σύµβαση της Ρώµης). 

Η Società Consortile Fonografici (στο εξής: SCF) ασκεί, στην Ιταλία και το εξωτερικό, 
δραστηριότητες «collecting» υπό την ιδιότητα του εντολοδόχου για τη διαχείριση, την είσπραξη και 
την κατανοµή των δικαιωµάτων των παραγωγών φωνογραφηµάτων που είναι µέλη της. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ως εντολοδόχος, η SCF διαπραγµατεύθηκε µε την Ένωση 
Ιταλών Οδοντιάτρων (Associazione  Nazionale Dentisti Italiani) τη σύναψη συλλογικής συµφωνίας 
για τον προσδιορισµό του ύψους της εύλογης αµοιβής για κάθε «παρουσίαση στο κοινό» 
φωνογραφηµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της παρουσιάσεως που λαµβάνει χώρα σε ιδιωτικές 

                                                 
1 Οδηγία 92/100/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Νοεµβρίου 1992, σχετικά µε το δικαίωµα εκµίσθωσης, το δικαίωµα 
δανεισµού και ορισµένα δικαιώµατα συγγενικά προς την πνευµατική ιδιοκτησία στον τοµέα των προϊόντων της διανοίας 
(ΕΕ L 346, σ. 61). Η οδηγία αυτή, η οποία ίσχυε κατά τον χρόνο των πραγµατικών περιστατικών της διαφοράς, 
κωδικοποιήθηκε και καταργήθηκε από την οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
12ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε το δικαίωµα εκµίσθωσης, το δικαίωµα δανεισµού και ορισµένα δικαιώµατα συγγενικά 
προς την πνευµατική ιδιοκτησία στον τοµέα των προϊόντων της διανοίας (ΕΕ L 376, σ. 28). Η δεύτερη αυτή οδηγία 
τέθηκε σε ισχύ στις 16 Ιανουαρίου 2007. 
2 Συµφωνία για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου, η οποία αποτελεί το παράρτηµα 1Γ της 
Συµφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) που υπεγράφη στις 15 Απριλίου 1994 στο 
Μαρακές και εγκρίθηκε µε την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε την εξ 
ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συµφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυµερείς διαπραγµατεύσεις 
του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθ’ όσον αφορά τα θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της (ΕΕ L 336, 
σ. 1). 
3 Στις 20 ∆εκεµβρίου 1996 συνάφθηκαν στη Γενεύη, στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας 
(ΠΟ∆Ι), η συνθήκη του ΠΟ∆Ι για τις ερµηνείες, τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα, καθώς και η συνθήκη του ΠΟ∆Ι για 
την πνευµατική ιδιοκτησία. Οι δύο αυτές συνθήκες εγκρίθηκαν εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε την απόφαση 
2000/278/ΕΚ του Συµβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2000 (ΕΕ L 89, σ. 6). 
4 ∆ιεθνής σύµβαση περί της προστασίας των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών 
φωνογραφηµάτων και των οργανισµών ραδιοτηλεόρασης που υπογράφηκε στη Ρώµη στις 26 Οκτωβρίου 1961. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι συµβαλλόµενο µέρος στη σύµβαση αυτή, σε αντίθεση µε το σύνολο των κρατών µελών της 
Ένωσης, πλην της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας. 
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επαγγελµατικές εγκαταστάσεις. Μετά την αποτυχία των διαπραγµατεύσεων αυτών, η SCF άσκησε, 
ενώπιον των ιταλικών δικαστηρίων, αγωγή κατά του οδοντιάτρου M. del Corso µε αίτηµα να 
διαπιστωθεί ότι αυτός χρησιµοποιούσε στο ιδιωτικό οδοντιατρείο του στο Τορίνο, ως µουσική 
υπόκρουση, προστατευόµενα φωνογραφήµατα και ότι για τη δραστηριότητα αυτή πρέπει να 
καταβάλλεται εύλογη αµοιβή. 

Το επιληφθέν της διαφοράς Corte d’appello di Torino (Εφετείο του Τορίνο, Ιταλία), ζητεί κατ’ ουσίαν 
να διευκρινιστεί από το ∆ικαστήριο αν η σύµβαση της Ρώµης, η συµφωνία TRIPS και η συνθήκη 
WPPT είναι απευθείας εφαρµοστέες στην έννοµη τάξη της Ένωσης και αν οι ιδιώτες µπορούν να 
τις επικαλεστούν άµεσα. Εν συνεχεία, ζητεί να διευκρινιστεί αν η έννοια του όρου «παρουσίαση στο 
κοινό», που περιέχεται στις ως άνω διεθνείς συµβάσεις, συµπίπτει µε την έννοια του όρου αυτού 
στο δίκαιο της Ένωσης και αν καλύπτει τη δωρεάν µετάδοση φωνογραφηµάτων εντός ιδιωτικών 
οδοντιατρείων.  

Με την απόφασή του που εκδόθηκε σήµερα, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει, καταρχάς, ότι η συµφωνία 
TRIPS και η συνθήκη WPPT υπογράφηκαν και εγκρίθηκαν από την Ένωση και, εποµένως, 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της έννοµης τάξης της Ένωσης. Όσον αφορά τη σύµβαση της 
Ρώµης, µολονότι δεν αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της έννοµης τάξης της Ένωσης, εντούτοις 
παράγει έµµεσα αποτελέσµατα εντός αυτής, δεδοµένου ότι η Ένωση υποχρεούται να µην 
παρακωλύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τα κράτη µέλη υπέχουν από την εν λόγω 
σύµβαση. 

Πάντως, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι οι ιδιώτες δεν µπορούν να επικαλεστούν άµεσα την ως άνω 
σύµβαση ούτε τη συµφωνία TRIPS ή τη συνθήκη WPPT. 

Επιπλέον, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι η έννοια του όρου «παρουσίαση στο κοινό» που 
προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης πρέπει να ερµηνεύεται υπό το φως των αντίστοιχων 
εννοιών που περιέχονται στις διεθνείς αυτές συµβάσεις και κατά τρόπον ώστε να παραµένει 
σύµφωνη µε αυτές. 

Εν συνεχεία, το ∆ικαστήριο απαντά στο ερώτηµα αν η έννοια του όρου «παρουσίαση στο κοινό» 
καλύπτει τη δωρεάν µετάδοση φωνογραφηµάτων εντός ιδιωτικών οδοντιατρείων. Συναφώς το 
∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι πρέπει να εκτιµάται η κατάσταση του συγκεκριµένου χρήστη καθώς και 
του συνόλου των προσώπων στα οποία αυτός παρουσιάζει τα προστατευόµενα φωνογραφήµατα. 
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και διάφορα πρόσθετα κριτήρια, µη αυτοτελή και 
αλληλεξαρτώµενα.  

Μεταξύ των κριτηρίων αυτών περιλαµβάνεται, πρώτον, κατά τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, ο 
καθοριστικός ρόλος του χρήστη. Συγκεκριµένα, ο χρήστης αυτός προβαίνει σε πράξη 
παρουσιάσεως οσάκις παρεµβάλλεται, µε πλήρη επίγνωση των συνεπειών της συµπεριφοράς του, 
για να δώσει στους πελάτες του πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτική εκποµπή που περιέχει το 
προστατευόµενο έργο. ∆εύτερον, το ∆ικαστήριο έχει διευκρινίσει ορισµένα εγγενή στην έννοια του 
κοινού στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό, το «κοινό» αποτελείται από έναν απροσδιόριστο αριθµό 
δυνητικών αποδεκτών, ενώ εξάλλου προϋποθέτει και έναν αρκετά µεγάλο αριθµό προσώπων. 
Τρίτον, το ∆ικαστήριο έχει αποφανθεί ότι ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας µιας «παρουσιάσεως 
στο κοινό» έχει επίσης σηµασία. Εποµένως, συνάγεται ότι το κοινό στο οποίο παρουσιάζεται 
ορισµένο έργο είναι, αφενός, αυτό στο οποίο απευθύνεται ειδικώς ο χρήστης, αφετέρου, αυτό το 
οποίο αποδέχεται, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, την παρουσίαση στην οποία αυτός προβαίνει και 
δεν αποτελεί τυχαίο «δέκτη». 

Βάσει των κριτηρίων αυτών το ∆ικαστήριο καταλήγει ότι οδοντίατρος ο οποίος προβαίνει σε 
δωρεάν µετάδοση φωνογραφηµάτων στο οδοντιατρείο του, από την οποία επωφελούνται οι 
πελάτες του ανεξαρτήτως της βουλήσεώς τους, δεν πραγµατοποιεί «παρουσίαση στο κοινό» κατά 
την έννοια του δικαίου της Ένωσης.  

Εποµένως, ακόµη και αν ο οδοντίατρος παρεµβαίνει ηθεληµένα για τη µετάδοση των 
φωνογραφηµάτων, πάντως οι πελάτες του αποτελούν κατά κανόνα ένα σύνολο προσώπων του 
οποίου η σύνθεση έχει σε µεγάλο βαθµό οριστικοποιηθεί και, εποµένως, συνιστούν ένα 
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συγκεκριµένο σύνολο δυνητικών αποδεκτών, και όχι κοινό γενικά. Όσον αφορά τη σηµασία του 
αριθµού των προσώπων στα οποία παρέχεται η δυνατότητα ακροάσεως του ίδιου 
φωνογραφήµατος στη µετάδοση του οποίου προβαίνει ο οδοντίατρος, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει 
ότι, προκειµένου περί των πελατών οδοντιάτρου, η ύπαρξη αυτή πλειόνων προσώπων είναι 
µικρής αν όχι άνευ σηµασίας, δεδοµένου ότι ο κύκλος των προσώπων που είναι ταυτόχρονα 
παρόντα στο ιατρείο του είναι, κατά κανόνα, περιορισµένος. Εξάλλου, ακόµη και αν οι πελάτες 
αυτοί εναλλάσσονται, εντούτοις δεν αµφισβητείται ότι, καθόσον βρίσκονται στο ιατρείο εκ 
περιτροπής, δεν είναι, κατά κανόνα, αποδέκτες των ίδιων φωνογραφηµάτων και δη αυτών που 
µεταδίδονται µέσω του ραδιοφώνου. Τέλος, η εν λόγω µετάδοση δεν έχει κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα. Συγκεκριµένα, οι πελάτες οδοντιάτρου µεταβαίνουν στο οδοντιατρείο µε µοναδικό 
σκοπό να τύχουν οδοντιατρικής περιθάλψεως, η δε µετάδοση φωνογραφηµάτων ουδόλως είναι 
συµφυής µε την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Οι πελάτες αυτοί τυχαίως και ανεξαρτήτως της 
βουλήσεώς τους αποκτούν πρόσβαση σε ορισµένα φωνογραφήµατα, ανάλογα µε τη στιγµή της 
αφίξεώς τους στο οδοντιατρείο και τη διάρκεια της αναµονής τους σε αυτό, καθώς και µε τη φύση 
της παρεχόµενης σε αυτούς περιθάλψεως. Υπό τις συνθήκες αυτές, δεν µπορεί να συναχθεί ότι η 
συνήθης πελατεία οδοντιάτρου θεωρεί την επίµαχη µετάδοση ως κάτι αναµενόµενο. 

Εποµένως, η εν λόγω µετάδοση δεν γεννά δικαίωµα εισπράξεως αµοιβής εκ µέρους των 
παραγωγών φωνογραφηµάτων. 

 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προδικαστική παραποµπή παρέχει στα δικαστήρια των κρατών µελών τη δυνατότητα, στο 
πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο ερώτηµα σχετικό 
µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν 
αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο 
εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, 
κατά τον ίδιο τρόπο, τα άλλα εθνικά δικαστήρια που επιλαµβάνονται παρόµοιου προβλήµατος. 

 

 
 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, 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  (+352) 4303 2582 

Στιγµιότυπα από τη δηµοσίευση της αποφάσεως διατίθενται από το "Europe by Satellite”  (+32) 2 2964106 
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