Περίληψη δικαστικής απόφασης
Η υπ’ αριθ. 679/2012 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γ’
Α) Αναγνώρισε ότι η Νίκη Κωνσταντίνου με την ιδιότητα της Προέδρου
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης
(ΠΑΣΚΕΔΙ) και ο Ηλίας Καλιώρας με την ιδιότητα του υπευθύνου δημοσίων
σχέσεων και ήδη Γενικού Γραμματέας του ΠΑΣΚΕΔΙ, σε δημοσίευμα (δελτίο
τύπου) στην ηλεκτρονική εφημερίδα (ιστοσελίδα) του Σωματείου την
13.08.2008 με συντάκτη τον Ηλία Καλιώρα, καθώς και σε επίσημο περιοδικό
ιδιοκτησίας του τελευταίου, στο τεύχος Ιουλίου 2006 με αριθ. 00, σελ. 30-33,
αναφορικά με την δραστηριότητα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης
πνευματικών δικαιωμάτων με την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε» και
των λοιπών δύο οργανισμών συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων
ερμηνευτών (GRAMMO και ΕΡΑΤΩ), προσέβαλε παράνομα την προσωπικότητα
τους, καθόσον στο πρώτο από αυτά αναφέρονται ψευδή γεγονότα, στο δεύτερο
δε απεικονίζονται παραστάσεις που υπονοούν τους τελευταίους και είναι
περιφρονητικές. Ότι οι καταδικασθέντες ήταν γνώστες της ανακρίβειάς τους
και ο σκοπός τους ήταν να προσβάλλουν την προσωπικότητα των ανωτέρω
οργανισμών, μειώνοντας την πίστη και φερεγγυότητα του πρώτου οργανισμού
και την τιμή και υπόληψη των υπολοίπων εναγόντων, η οποία και μειώθηκε,
ενώ κρίθηκε ότι οι επίμαχες αναφορές τους στο πρώτο δημοσίευμα, περιέχουν
τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης και από
τα δύο δημοσιεύματα προκύπτει σκοπός εξύβρισης.
Β) Υποχρέωσε τους εναγομένους να καταβάλουν εις ολόκληρον ο καθένας,
στον πρώτο των εναγόντων το ποσό των 10.000 ευρώ και σε κάθε έναν των
υπολοίπων εναγόντων το ποσό των 3.000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο, από την
επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση.
Γ) Υποχρέωσε τον ΠΑΣΚΕΔΙ να δημοσιεύσει περίληψη της απόφασης
αυτής στην ιστοσελίδα ιδιοκτησίας του στην ίδια θέση που είχε καταχωρισθεί
το επιλήψιμο δημοσίευμα εντός 15 ημερών από την επίδοση της απόφασης
αυτής, επιβάλλοντας χρηματική ποινή διακοσίων ευρώ για κάθε ημέρα
καθυστέρησης της καταχώρισης και
Δ) Απαγόρευσε οποιαδήποτε δημοσίευση στο μέλλον των ονομάτων των
μελών του πρώτου οργανισμού, με την απειλή χρηματικής ποινής σε βάρος των
εναγομένων ποσού 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση της άνω διάταξης.
Έτσι, με την δημοσίευση αυτούσιας της παρούσης, Θα τηρηθεί, στο μέτρο,
του δυνατού, η ανωτέρω του υπό στοιχείου Γ, διάταξη της ως άνω δικαστικής
απόφασης.

