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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-306 /05  
 

Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) κατά Rafael Hoteles SA 

Η ∆ΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΜΕΣΩ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ 

∆εν ασκεί επιρροή ο ιδιωτικός χαρακτήρας των δωµατίων του ξενοδοχείου  

Η οδηγία για το δικαίωµα του δηµιουργού στην κοινωνία της πληροφορίας 1 προβλέπει, για 
τους δηµιουργούς, το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την 
παρουσίαση των έργων τους στο κοινό, περιλαµβανοµένης της διάθεσης στο κοινό των 
έργων τους κατά τρόπον ώστε τα µέλη του κοινού να µπορούν να έχουν πρόσβαση σ' αυτά 
από τον τόπο και κατά τον χρόνο της ατοµικής επιλογής τους.  

Η SGAE (οργανισµός που διαχειρίζεται τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στην 
Ισπανία) θεώρησε ότι η χρήση συσκευών τηλεοράσεως και συσκευών αναµεταδόσεως 
µουσικής εντός του ξενοδοχείου, ιδιοκτήτρια του οποίου είναι η εταιρία Rafael, συνιστά 
πράξεις παρουσιάσεως στο  κοινό έργων που ανήκουν στο ρεπερτόριο που διαχειρίζεται. 
Εκτιµώντας ότι οι πράξεις αυτές εκτελέσθηκαν κατά προσβολή των δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας των έργων αυτών, η SGAE άσκησε αγωγή αποζηµιώσεως ενώπιον 
ισπανικού δικαστηρίου. Το Audiencia Provincial de Barcelona έθεσε προς το ∆ικαστήριο 
σχετικά ερωτήµατα. 

Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει, πρώτον, ότι η έννοια της «παρουσιάσεως στο κοινό» πρέπει να 
νοείται υπό ευρεία έννοια προκειµένου να επιτευχθεί ο κύριος σκοπός της οδηγίας, ο οποίος 
συνίσταται στην καθιέρωση υψηλότερου επιπέδου προστασίας υπέρ, µεταξύ άλλων, των 
δηµιουργών, ώστε να µπορούν να λαµβάνουν εύλογη αµοιβή για τη χρήση των έργων τους, 
ιδίως στην περίπτωση παρουσιάσεως στο κοινό. 

 
1 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την 
εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία 
της πληροφορίας (ΕΕ L 167, σ. 10). 



 
Πρέπει, αφετέρου, να ληφθεί υπόψη η περίσταση ότι, συνήθως, οι πελάτες της µονάδας 
αυτής εναλλάσσονται ταχέως. Πρόκειται γενικώς για ένα αρκετά µεγάλο αριθµό προσώπων, 
οπότε πρέπει να θεωρηθούν ως κοινό λαµβανοµένου υπόψη του κύριου σκοπού της οδηγίας. 

Μολονότι η παροχή απλώς των υλικών εγκαταστάσεων δεν συνιστά, από µόνη της, 
παρουσίαση υπό την έννοια της οδηγίας, παρ’ όλ’ αυτά η εγκατάσταση αυτή µπορεί να 
καταστήσει τεχνικά δυνατή την πρόσβαση του κοινού στα µεταδιδόµενα έργα. Εποµένως, 
εάν, µέσω συσκευών τηλεοράσεως που έχουν εγκατασταθεί µε τον τρόπο αυτό, το 
ξενοδοχειακό συγκρότηµα διανέµει το σήµα στους πελάτες του που διαµένουν στα 
δωµάτια του συγκροτήµατος αυτού, πρόκειται για παρουσίαση στο κοινό, χωρίς να έχει 
σηµασία ποιά είναι η τεχνική µεταδόσεως του χρησιµοποιούµενου σήµατος. 

Όπως προκύπτει, εξάλλου από την οδηγία για το δικαίωµα του δηµιουργού στην κοινωνία 
της πληροφορίας, ο ιδιωτικός ή δηµόσιος χαρακτήρας του χώρου στον οποίο λαµβάνει 
χώρα η παρουσίαση δεν ασκεί επιρροή διότι η οδηγία απαιτεί άδεια του δηµιουργού όχι 
µόνο για τις αναµεταδόσεις σε δηµόσιο ή σε ανοικτό στο κοινό χώρο, αλλά και για τις 
πράξεις παρουσιάσεως µε τις οποίες το κοινό αποκτά πρόσβαση στο έργο. 

Εξάλλου, το δικαίωµα παρουσιάσεως στο κοινό περιλαµβάνει τη διάθεση των έργων στο 
κοινό κατά τρόπον ώστε να µπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση σε αυτά από τον τόπο και 
κατά τον χρόνο της προσωπικής του επιλογής. Πάντως, το εν λόγω δικαίωµα της διαθέσεως 
και, κατά συνέπεια της παρουσιάσεως στο κοινό, θα καθίστατο άνευ περιεχοµένου αν δεν  
περιελάµβανε και τις παρουσιάσεις που πραγµατοποιούνται σε ιδιωτικούς χώρους. 

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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: ES, CS, DE, EL, EN, FR, HU, PL, SK, SL 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-

306/05

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

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