Την 15-7-2019 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 2741/2019 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ειδικού Εμπορικού Δικαίου) κατά
την τακτική διαδικασία επί της από 20-08-2015 αγωγής των καλούντων εναγόντων, α) Δημητρίου Καλπάκη του Βασιλείου, με Α.Φ.Μ. 122124373
(Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης), κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Κατεχάκη αρ. 11,
νομίμου εκπροσώπου της δεύτερης καλούσας - ενάγουσας και β) ετερόρρυθμης
εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΚΑΛΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και τον διακριτικό
τίτλο «VAGRANCY», με Α.Φ.Μ. 800446534 (Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης), που
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Χλόης 9) και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά των
καθ’ ων η κλήση - εναγομένων, α) Αλέξανδρου Καλογιαννίδη του Ανέστη, με
Α.Φ.Μ. 136268355 (Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονικης), κατοίκου Αγίου Δημητρίου
Αττικής (οδός Αρμοδίου αρ. 41), και β) Ανέστη Καλογιαννίδη του Σταύρου, με
Α.Φ.Μ. 038318969 (Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης), κατοίκου Ασβεστοχωρίου
Θεσσαλονίκης (οδός Μακεδονομάχων αρ. 43-45), η οποία κατατέθηκε στη
Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης (Γ.Α.Κ.)
80037/2015 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου (Α.Κ.Δ.) 2913/2015 και
προσδιορίσθηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 02-12-2015, κατά την οποία
η συζήτησή της αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 06-04-2016, οπότε και η
συζήτησή της αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 16-11-2016, κατά την οποία η
συζήτησή της ματαιώθηκε, εν συνεχεία δε επαναφέρθηκε προς συζήτηση με την
από 02-12-2016 κλήση που κατατέθηκε στη Γραμματεία του ως άνω
Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης (Γ.Α.Κ.) 500944/2017 και ειδικό
αριθμό κατάθεσης (Ε.Α.Κ.) 42/2017 και προσδιορίσθηκε να συζητηθεί κατά τη
δικάσιμο της 03-05-2017, κατά την οποία η συζήτησή της αναβλήθηκε για τη
δικάσιμο της 01-11-2017, οπότε και η συζήτησή της ματαιώθηκε εκ νέου και
επαναφέρθηκε προς συζήτηση με την από 06-11-2017 κλήση πού κατατέθηκε
στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης (Γ.Α.Κ.)
601552/2017 και ειδικό αριθμό κατάθεσης (Ε.Α.Κ.) 1381/2017 και
προσδιορίσθηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 07-02-2018, οπότε και η
συζήτησή της αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 6-6-2018, όταν τελικά
συζητήθηκε αντιμωλία των διαδίκων.

Με την ως άνω υπ’ αριθ. 2741/2019 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ειδικού Εμπορικού Δικαίου) κατά την τακτική
διαδικασία έγινε δεκτή εν μέρει η προαναφερόμενη αγωγή. Συγκεκριμένα, το
δικάσαν Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών υποχρεώνει τους εναγομένους να
παραλείπουν στο μέλλον: α) την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του
εικαστικού σχεδίου που δημιούργησε ο πρώτος ενάγων και συνίσταται στην
αναπαράσταση ανοικτού ψαλιδιού σε όρθια θέση, το οποίο, αντί για λεπίδες,
φέρει μακρύκανα όπλα, και δη τυφέκια, και ειδικότερα να παραλείπουν την
αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή και παρουσίαση στο κοινό του εν λόγω
έργου, και β) την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του ιδιαίτερου διακριτικού
γνωρίσματος που συνίσταται στη σχεδιαστική απεικόνιση ανοικτού ψαλιδιού σε
όρθια θέση, το οποίο, αντί για λεπίδες, φέρει μακρύκανα όπλα, και δη τυφέκια,
και ειδικότερα να παραλείπουν την παραγωγή, εισαγωγή, διανομή, διάθεση προς
πώληση και εν γένει εμπορία προϊόντων που φέρουν το ως άνω διακριτικό
γνώρισμα, καθώς και τη χρήση αυτού στον διαδικτυακό τόπο με το όνομα χώρου
(domain name) «https://www.libertadarte.gr» και στις σελίδες που διατηρούν
στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης facebook με τις διαδικτυακές διευθύνσεις
(ονόματα χρήστη) «Libertà D' Arte Clothing» και «Libertà D' Arte Cothing CY»,
καθώς και στις παντός είδους έντυπες και ηλεκτρονικές διαφημίσεις τους.
Απειλεί σε βάρος καθενός εκ των εναγομένων χρηματική ποινή ύψους δύο
χιλιάδων (2.000) ευρώ υπέρ καθενός εκ των εναγόντων για κάθε μελλοντική
παραβίαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την αμέσως ανωτέρω
διάταξη. Υποχρεώνει τους εναγομένους να αναρτήσουν περίληψη της παρούσας
απόφασης στον διαδικτυακό τόπο με το όνομα χώρου (domain name)
«https://www.libertadarte.gr» και στις σελίδες που διατηρούν στον ιστότοπο
κοινωνικής δικτύωσης facebook με τις διαδικτυακές διευθύνσεις (ονόματα
χρήστη) «Libertà D' Arte Clothing» και «Libertà D' Arte Cothing CY» και να τη
διατηρήσουν αναρτημένη εκεί επί τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση σ’
αυτούς της απόφασης και της προς ανάρτηση περίληψης. Απειλεί σε βάρος
καθενός εκ των εναγομένων χρηματική ποινή ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
υπέρ καθενός εκ των εναγόντων για κάθε μελλοντική παραβίαση της

υποχρέωσής τους που απορρέει από την αμέσως ανωτέρω διάταξη. Κηρύσσει
την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς όλες τις προαναφερόμενες
καταψηφιστικές της διατάξεις. Αναγνωρίζει την υποχρέωση των εναγομένων να
καταβάλουν, εις ολόκληρον ο καθένας: α) στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των
τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της
επίδοσης της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως και β) στη δεύτερη ενάγουσα το
συνολικό ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, με το νόμιμο τόκο, μόνον ως
προς το επιμέρους ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, από την επίδοση
της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Διατάσσει τη δημοσίευση περίληψης
της απόφασης σε δύο ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες πανελλαδικής
κυκλοφορίας, που εκδίδονται στην Αθήνα, με επιμέλεια των εναγόντων και
προκαταβολή της σχετικής δαπάνης από τους εναγομένους. Καταδικάζει τους
εναγομένους να πληρώσουν, εις ολόκληρον ο καθένας, μέρος της δικαστικής
δαπάνης των εναγόντων, το οποίο ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.

