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Περίληψη της αποφάσεως
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ — ΥΠΟΘΕΣΗ C-68/93
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1. Η φράση «τόπος όπου συνέβη το ζημιο
γόνο γεγονός» του άρθρου 5, σημείο 3,
της Συμβάσεως της 27ης Σεπτεμβρίου
1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και
εμπορικές υποθέσεις, όπως τροποποιή
θηκε από τη Σύμβαση της 9ης Οκτω
βρίου 1978 για την προσχώρηση του
Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και
του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας και
από τη Σύμβαση της 25ης Οκτωβρίου
1982 για την προσχώρηση της Ελληνικής
Δημοκρατίας, πρέπει, στην περίπτωση
δυσφημίσεως μέσω άρθρου του τύπου
έχοντος κυκλοφορήσει εντός πλειόνων
συμβαλλομένων κρατών, να ερμηνευθεί
υπό την έννοια ότι ο παθών μπορεί να
ασκήσει κατά του εκδότη αγωγή περί
επιδικάσεως χρηματικής ικανοποιήσεως
λόγω ηθικής βλάβης είτε ενώπιον των
δικαστηρίων του συμβαλλομένου κρά
τους του τόπου εγκαταστάσεως του
εκδότη του δυσφημιστικού δημοσιεύμα
τος, εχόντων διεθνή δικαιοδοσία προς
επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως για
το σύνολο της ηθικής βλάβης που
υπέστη ο παθών από τη δυσφήμιση, είτε
ενώπιον των δικαστηρίων κάθε συμβαλ
λομένου κράτους εντός του οποίου
κυκλοφόρησε το δημοσίευμα και, κατά
τους ισχυρισμούς του παθόντος, προ
σβλήθηκε η υπόληψη του, εχόντων διεθνή
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δικαιοδοσία προς επιδίκαση χρηματικής ικα
νοποιήσεως μόνον για την ηθική βλάβη που
υπέστη ο παθών λόγω της κυκλοφορίας του
δυσφημιστικού δημοσιεύματος εντός του κρά
τους του δικάζοντος δικαστηρίου.

2. Οι προϋποθέσεις εκτιμήσεως του ζημιο
γόνου χαρακτήρα των επιδίκων πραγμα
τικών περιστατικών και οι προϋποθέσεις
αποδείξεως της υπάρξεως και της εκτά
σεως της βλάβης που επικαλείται ο
ασκήσας αγωγή αποζημιώσεως εξ αδικο
πραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας δεν προ
βλέπονται στη Σύμβαση, αλλά καθορίζο
νται κατ' εφαρμογήν του ουσιαστικού
δικαίου που ορίζουν οι κανόνες ιδιωτι
κού διεθνούς δικαίου του εθνικού
δικαίου του δικάζοντος βάσει των διατά
ξεων της Συμβάσεως δικαστηρίου, υπό
την επιφύλαξη ότι η εφαρμογή αυτή δεν
θίγει την πρακτική αποτελεσματικότητα
της Συμβάσεως. Συνεπώς, το γεγονός ότι
κατά το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο επί
της διαφοράς της κύριας δίκης στην
περίπτωση
δυσφημίσεως
τεκμαίρεται
βλάβη, με αποτέλεσμα να απαλλάσσεται
ο ενάγων από το βάρος αποδείξεως της
υπάρξεως και της εκτάσεως της βλάβης
αυτής, δεν μπορεί να εμποδίσει την
εφαρμογή του άρθρου 5, σημείο 3, της
Συμβάσεως.

