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§1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
           Μία από τις σημαντικότερες συνέπειες της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου 

των τελευταίων δεκαετιών ήταν η εμφάνιση του διαδικτύου, το οποίο μέρα με τη μέρα 

εξελίσσεται, επηρεάζει και επικρατεί σε όλο και περισσότερους τομείς της ζωής μας. 

  Μία τέτοια πολύπλευρη και ποικιλοτρόπως αξιοποιήσιμη τεχνολογική εξέλιξη 

δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το χώρο του εμπορίου, καθώς όλο και 

περισσότερες επιχειρήσεις διαπιστώνουν τα πλεονεκτήματα που η εκμετάλλευσή της 

τους παρέχει, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές τους στον κυβερνοχώρο. Η 

επέκταση αυτή γίνεται κατά κόρον με τη δημιουργία ιστοσελίδων, μέσα από τις 

οποίες προβάλλονται και διαφημίζονται τα εμπορεύματά τους, η επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα, ή καταρτίζονται ακόμα και συναλλαγές μεταξύ αυτών και των 

ενδιαφερόμενων χρηστών-καταναλωτών. 

           Αφού λοιπόν, η εμπορική δραστηριότητα έχει πλέον επεκταθεί και στον χώρο 

του διαδικτύου, οι κανόνες του εμπορικού δικαίου πρέπει να προσαρμοστούν στις 

ιδιαιτερότητες του κόσμου αυτού, έτσι ώστε να μπορέσουν να ρυθμίσουν το πλήθος 

των νέων προβλημάτων δικαιϊκής φύσης που εμφανίζονται στους κόλπους του.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων νεοεμφανισθέντων προβλημάτων 

εμπορικού χαρακτήρα, που χρίζουν δικαιϊκής ρύθμισης, είναι αυτά που σχετίζονται με 

τη χρήση των domain names, δηλαδή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, των οποίων η 

πληκτρολόγηση οδηγεί στην ιστοσελίδα απ’ όπου ο εκάστοτε χρήσης μπορεί να 

αντλήσει πληροφορίες για τη δραστηριότητα κάποιας επιχείρησης. 

           Η νομική φύση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, ο τρόπος με τον οποίο οι 

αυτές σχετίζονται με τα διακριτικά γνωρίσματα του δικαίου της βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας, και η αντιμετώπιση της σύγκρουσή τους με τα ήδη υπάρχοντα στον 

υλικό κόσμο διακριτικά γνωρίσματα, είναι μερικά από τα ζητήματα που τα τελευταία 
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χρόνια ο νομικός κόσμος καλείται να αντιμετωπίσει και που θα απασχολήσουν και 

την παρούσα εργασία στα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν. 

           

§2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 
           Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της παρούσας εργασίας ασχολείται  με 

τη σχέση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και των διακριτικών γνωρισμάτων του 

δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και με τον τρόπο με τον οποίο καθίσταται 

δυνατή η προστασία αμφοτέρων από τις συγκρούσεις που στην πράξη εμφανίζονται 

ανάμεσά τους, κρίνεται σκόπιμο, προτού ακολουθήσει εκτενής αναφορά στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στη νομική τους φύση, να προηγηθεί μία σύντομη 

παρουσίαση των κατηγοριών των διακριτικών γνωρισμάτων και του τρόπου 

προστασίας τους από τυχόν προσβολές τους. 

 
Ι. Οι κατηγορίες των διακριτικών γνωρισμάτων 
 
           Διακριτικά γνωρίσματα είναι οι ενδείξεις που εξατομικεύουν στις συναλλαγές 

το πρόσωπο που αναπτύσσει οικονομική δραστηριότητα και τα μέσα που για το 

σκοπό αυτό χρησιμοποιεί, δηλαδή την επιχείρηση και τα εμπορεύματα που παράγει 

ή θέτει σε κυκλοφορία1, εφόσον αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει 

για την αναγνώρισή τους ως τέτοιες.           

           Με την ανάδειξη μίας ένδειξης σε διακριτικό γνώρισμα, γεννάται απόλυτο 

και αποκλειστικό δικαίωμα του φορέα της πάνω σε αυτήν. Απόλυτο γιατί στρέφεται 

κατά παντός, και αποκλειστικό γιατί του παρέχει τη δυνατότητα να απαγορεύει σε 

οποιονδήποτε τρίτο να το χρησιμοποιεί πέραν του μέτρου που είναι αναγκαίο για να 

διακριθεί ο φορέας του, η επιχείρησή του, ή ο προορισμός εμπορευμάτων από 

αυτήν2.  

           Η θετική πλευρά του δικαιώματος συνίσταται στη δυνατότητα  επίθεσης της 

ένδειξης στο κατάστημα ή στα εμπορεύματα του φορέα της, χρήσης της στη 

διαφήμιση, καθώς και με όλους τους άλλους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 18 

του ν. 2239/19943, ενώ η αρνητική, στη δυνατότητα προστασίας του φορέα της, 

κυρίως στις περιπτώσεις που απειλείται κίνδυνος σύγχυσης ή εξασθένισής της.  

           Τα διακριτικά γνωρίσματα χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, με γνώμονα 

κυρίως τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται από απλές ενδείξεις, σε 

                                                 
1 Βλ. Αντωνόπουλο, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σ. 233  
2 Βλ. Αντωνόπουλο, ο.π, σ. 470 
3 Μολονότι το εν λόγω άρθρο αφορά στα σήματα, γίνεται, δεκτό, ελλείψει αντίστοιχης διάταξης για τα υπόλοιπα διακριτικά 

γνωρίσματα, πως εφαρμόζεται αναλογικά και σε αυτά, (βλ. Μαρίνο, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, σ. 258). 
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προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα (διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού  και 

του τυπικού συστήματος) και την εξατομικευτική λειτουργία που επιτελούν (αν 

διακρίνουν το πρόσωπο που ασκεί την οικονομική δραστηριότητα, την επιχείρησή 

του ή τα εμπορεύματα αυτής).  

 
A. Tα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος 

 
          Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα διακριτικά γνωρίσματα, για τη δημιουργία 

των οποίων δεν απαιτείται η έκδοση κάποιας διοικητικής ή δικαστικής πράξης, αλλά 

η χρησιμοποίηση ή η καθιέρωσή τους στις συναλλαγές (εφόσον πληρούνται και οι 

υπόλοιπες προϋποθέσεις που για την εκάστοτε κατηγορία απαιτούνται). Η κτήση 

τους, δηλαδή, είναι χειραφετημένη από τυπικές προϋποθέσεις, ανταποκρινόμενη 

καλύτερα στην ταχύτητα και την απλότητα των εμπορικών συναλλαγών4.  

 
1. Το όνομα (εν στενή εννοία)5 
 

           Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι λεκτικές ενδείξεις που εξατομικεύουν ένα 

πρόσωπο σε σχέση με μία ορισμένη δραστηριότητα ή παροχή6 (διακριτικό γνώρισμά 

προσώπου). Οι ενδείξεις αυτές είναι το αστικό όνομα των φυσικών προσώπων, η 

επωνυμία των νομικών προσώπων του αστικού ή του δημοσίου δικαίου που 

συμμετέχουν στις συναλλαγές, το ψευδώνυμο/καλλιτεχνικό όνομα και το όνομα 

προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα7. Για την αναγωγή μίας από τις 

παραπάνω ενδείξεις στο προστατευόμενο διακριτικό γνώρισμα του ονόματος, 

απαιτείται αυτή: 

           α) Να έχει διακριτική δύναμη, δηλαδή την ικανότητα να διακρίνει τον φορέα 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εξατομικεύοντάς τον. Η διακριτική δύναμη, όχι 

μόνο του ονόματος, αλλά οποιασδήποτε ένδειξης, προσδιορίζεται ad hoc, μέσα από 

μία διαδικασία αξιολόγησης πολλών στοιχείων, όπως λ.χ. το ποσοστό των 

ενδιαφερόμενων κύκλων που αναγνωρίζει πως η ένδειξη διακρίνει κάποιο πρόσωπο 

που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα8. Η ικανότητα των ενδείξεων αυτών να 

 
4 Βλ. Μαρίνο, ο.π., σ. 207 
5 Ορισμένοι θεωρητικοί εντάσσουν σε αυτήν την κατηγορία κάθε ένδειξη που επιτελεί ή μπορεί να επιτελέσει ονοματική λειτουργία, λ.χ. 

τον διακριτικό τίτλο, διακριτικό γνώρισμα προϊόντος κλπ., (πρβλ. Μαρίνο, ο.π., σ. 237, Κουτσούκη, εις Ρόκα σε Αθέμιτο 

Ανταγωνισμό, σ. 353 Κοτσίρη, Δίκαιο Ανταγωνισμού, ο.π., σ. 264). Ωστόσο, είναι ορθότερο να την προσδιορίσουμε στενά, 

εντάσσοντας σε αυτήν περιοριστικά τις ανωτέρω αναφερόμενες ενδείξεις, και κατατάσσοντας τις υπόλοιπες επιτελούσες ονοματική 

λειτουργία ενδείξεις στις λοιπες κατηγορίες των διακριτικών γνωρισμάτων, (πρβλ. Αντωνόπουλο, ο.π., σ. 233). 
6 Βλ. Τζουγανάτο, εις Ρόκα σε Αθέμιτο Ανταγωνισμό, σ. 353 
7 Πρβλ. Αντωνόπουλο, ο.π., σ. 234, Κοτσίρη, ο.π., σ.264. Τζουγανάτο, ο.π., σ. 353 
8 Βλ. Μαρίνο, ο.π., σ. 218 
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εξατομικεύουν το φορέα άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ονομάζεται 

και ονοματική λειτουργία. 

           Ενδείξεις που κατά την αντίληψη των συναλλαγών δεν επιτελούν διακριτική 

λειτουργία είναι κοινόχρηστες έννοιες, λέξεις με περιγραφικό χαρακτήρα, 

γεωγραφικές δηλώσεις, λ.χ. computer, studio, ελληνικός, κλπ. Όσον αφορά 

συγκεκριμένα τα ονόματα, ονόματα συνηθισμένα, λ.χ. Παπαδόπουλος, θεωρείται 

πως δεν έχουν διακριτική δύναμη9.  

           Εάν η ένδειξη, εν προκειμένω το όνομα, στερείται αρχικά διακριτικής 

δύναμης, ωστόσο στη συνέχεια, λόγω ευρείας και διαρκούς χρήσης της, έντονης 

παρουσίας της στην αγορά και εκτεταμένης διαφήμισης, καθιερωθεί στις συναλλαγές, 

έτσι ώστε μεγάλο μέρος των σχετικών συναλλακτικών κύκλων να τη θεωρεί 

διακριτικό γνώρισμα του φορέα της, λ.χ. μπισκότα Παπαδοπούλου10, αποκτά 

επιγενόμενη διακριτική δύναμη και προστατεύεται από το χρονικό σημείο απόκτησής 

της. 

β) Να χρησιμοποιείται πραγματικά και διαρκώς στις συναλλαγές. Ως τέτοια 

χρήση νοείται η ουσιαστική και διαρκής συμμετοχή της επιχείρησης στις συναλλαγές 

της ημεδαπής. Κατά μία άποψη11, αρκεί η χρήση της στο πλαίσιο οποιασδήποτε 

οικονομικής δραστηριότητας, ακόμα και μη κερδοσκοπικής, συμπεριλαμβανομένης 

και αυτής των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατ’ άλλους12, ο όρος καλύπτει κάθε 

δραστηριότητα που επιδιώκει οικονομικό αποτέλεσμα. Κρατούσα είναι, ωστόσο, η 

άποψη πως ο όρος «συναλλαγές» εκλαμβάνεται στενά, και καλύπτει μόνο τις 

εμπορικές και βιομηχανικές συναλλαγές13.  

Από τη στιγμή που θα συντρέξουν οι δύο αυτές προϋποθέσεις στις ανωτέρω 

αναφερόμενες ενδείξεις, (η διακριτική τους δύναμη και η χρήση τους στις συναλλαγές 

ή η καθιέρωσή τους σε αυτές, εάν δε διαθέτουν διακριτική δύναμη), εξελίσσονται στο 

διακριτικό γνώρισμα του ονόματος και ο φορέας τους αποκτά απόλυτο δικαίωμα επί 

αυτών, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να προστατευτεί από τυχόν προσβολές του.  

 
2. Η επωνυμία 
 
Επωνυμία είναι το όνομα του εμπόρου14, δηλαδή η λεκτική ένδειξη που 

διακρίνει υποχρεωτικά κάθε έμπορο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στην άσκηση της 

 
9 Βλ. Μαρίνο, ο.π. 
10 Βλ. Μαρίνο, ο.π., σ. 219, 223 
11 Πρβλ. Τζουγανάτο, ο.π., σ. 334, Μαρίνο, ο.π., σ. 220 
12 Βλ. Αντωνόπουλο, ο.π., σ. 255 
13 Βλ. Αντωνόπουλο, ο.π, καθώς και ΜονΠρΡεθ925/2003, ΕΕΜΠΔ 2004.621 
14 Βλ. Λιακόπουλο, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σ. 390 
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εμπορικής του δραστηριότητας (διακριτικό γνώρισμα προσώπου). Η κτήση της είναι 

υποχρεωτική, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 

και 2 του ν. 1089/1980, «όποιος ασκεί εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση 

υποχρεούται εντός δύο μηνών από την έναρξη των εργασιών της να αναγγείλει στα 

αρμόδια Επιμελητήρια, μεταξύ άλλων την ατομική ή εταιρική του επωνυμία»,  όσο και 

για τα νομικά, καθώς αυτή αποτελεί στοιχείο ανήκον στο ελάχιστο υποχρεωτικό 

περιεχόμενο του καταστατικού τους15.   

Ο σχηματισμός της δεν είναι ελεύθερος αλλά υπακούει σε ορισμένους 

κανόνες. Έτσι, η επωνυμία των φυσικών προσώπων περιλαμβάνει υποχρεωτικά το 

πλήρες αστικό όνομά τους, ενώ των νομικών προσώπων, τα στοιχεία που η 

νομοθεσία του εκάστοτε εταιρικού τύπου ορίζει16.  

Εάν συντρέξουν οι δύο ανωτέρω αναφερόμενες για το διακριτικό γνώρισμα 

του ονόματος προϋποθέσεις, δηλαδή η ικανότητά της να διακρίνει τον φορέα της και 

η πραγματική και διαρκής χρησιμοποίησή της στις συναλλαγές17 ή η καθιέρωσή της 

αν δε διαθέτει διακριτική ικανότητα, θεωρείται διακριτικό γνώρισμα και προστατεύεται 

έναντι των τρίτων. Λόγω της ιδιότητάς της ως διακριτικό γνώρισμα προσώπου, 

επιτελεί και ονοματική λειτουργία. 

 
3. Ο διακριτικός τίτλος 
 
Διακριτικός τίτλος ονομάζεται η λεκτική ένδειξη που εξατομικεύει και διακρίνει 

ονοματικά όλη την επιχείρηση ή κάποιο κατάστημά της18, δηλαδή τον χώρο όπου 

λαμβάνουν χώρα οι συναλλαγές, (διακριτικό γνώρισμα επιχείρησης). Μοιάζει με την 

επωνυμία, ωστόσο, εκτός του ότι η κτήση του είναι προαιρετική, αυτός 

χρησιμοποιείται για να διακρίνει την επιχείρηση καθαυτή και όχι τον φορέα της. 

Επιπροσθέτως, μια επιχείρηση μπορεί να έχει περισσότερους διακριτικούς τίτλους, 

κάτι το οποίο δεν ισχύει για την επωνυμία19. Παραδείγματα διακριτικών τίτλων είναι 

λ.χ. «Ξενοδοχείο Inercontinental», «Φροντιστήρια Ηράκλειτος», σινεμά «Αττικόν» 

κλπ20.   

 Προστατεύεται ως διακριτικό γνώρισμα της επιχείρησης, εάν: 

 
15 Βλ. Κουτσούκη, εις Ρόκα ο.π., σ. 354 
16 Πρβλ. Αντωνόπουλο, ο.π., Λιακόπουλο, ο.π., σσ. 390,391 
17 Η καταχώρησή της στα βιβλία του Επιμελητηρίου δεν θεωρείται ως χρήση της, καθώς έχει μόνο δηλωτική σημασία, (βλ. 

Αντωνόπουλο, ο.π., σ. 271). 
18 Πρβλ. Αντωνόπουλο, ο.π., σ. 328 
19 Βλ. Κουτσούκη, ο.π., σ. 269, Μαρίνο, ο.π., σ. 249, Αλεξανδρίδου, Αθέμιτος Ανταγωνισμός και προστασία Καταναλωτή, ο.π., σ.110 
20 Για περισσότερα βλ. Κουτσούκη, ο.π., σ. 369 
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α) Επιτελεί ονοματική λειτουργία, υποδηλώνει δηλαδή εμμέσως το πρόσωπο που 

ασκεί την επιχειρηματική δραστηριότητα21.  

β) Έχει διακριτική ικανότητα. Στερούνται αυτής ενδείξεις γένους, είδους και 

ποιότητας, λ.χ. «βιοτεχνία», «οικοδομικές κατασκευές», κλπ22. Εάν δεν έχει 

διακριτική ικανότητα, καθιερωθεί, ωστόσο, στις συναλλαγές, προστατεύεται από την 

καθιέρωσή του. 

γ) Χρησιμοποιείται στις συναλλαγές, με την έννοια που αυτές ορίστηκαν παραπάνω. 

Όπως ισχύει και για την επωνυμία, η καταχώρησή του στο  Πρωτόκολλο Επωνυμιών 

κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 1089/80 έχει μόνο δηλωτικό χαρακτήρα23.  

 

 

 
4. Ο τίτλος εντύπου 
 
Ενδείξεις που εξατομικεύουν ένα έντυπο, δηλαδή οι τίτλοι βιβλίων, 

περιοδικών, εφημερίδων, καθώς αναλογικά24 και έργων τέχνης, μουσικών 

συνθέσεων, κινηματογραφικών έργων, προστατεύονται, -ανεξάρτητά από τυχόν 

παράλληλη προστασία τους από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας-, και ως 

διακριτικά γνωρίσματα, εφόσον εξατομικεύουν το εν λόγω έντυπο από άλλα, 

επιτελούν ονοματική λειτουργία και χρησιμοποιούνται στις εμπορικές συναλλαγές.  

 
5. Το διακριτικό σημείο 
 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται ενδείξεις που διακρίνουν την επιχείρηση και 

είτε είναι παραστατικές, όπως σύμβολα, εμβλήματα, η εξωτερική εμφάνιση του 

καταστήματος, διαφημιστικές φράσεις, τηλεφωνικοί αριθμοί, τηλεγραφικές ενδείξεις, 

το είδος των τιμοκαταλόγων, οι στολές της επιχείρησης, είτε λεκτικές, όπως 

συντμήσεις επωνυμιών και ονομάτων και διαφημιστικά σλόγκανς25. Πρόκειται για 

ενδείξεις που έχει επιλέξει ελεύθερα ο επιχειρηματίας, έχουν καθιερωθεί στις 

συναλλαγές ως διακρίνουσες μία επιχείρηση και δεν μπορούν να υπαχθούν στην 

κατηγορία του διακριτικού τίτλου ή των υπολοίπων ανωτέρω αναφερόμενων 

γνωρισμάτων, καθώς δεν επιτελούν ονοματική λειτουργία26. Προϋποθέσεις για να 

 
21 Βλ. Αντωνόπουλο, ο.π., σ. 330, Αλεξανδρίδου, ο.π., σ.110 
22 Βλ. Κουτσούκη, ο.π., σ. 370 
23 Βλ. Κουτσούκη, ο.π., σ. 369, Αλεξανδρίδου, ο.π., σ.110, καθώς και ΠΠρΑθ 4327/2003, ΔΕΕ 2004.750 
24 Βλ. Κουτσούκη, ο.π., σ. 372, Αλεξανδρίδου, ο.π., σ. 111 
25 Βλ. Κουτσούκη, ο.π., σ. 376επ., Αλεξανδρίδου, ο.π.,  σ. 111, Κοτσίρη, ο.π.,  σ. 276 
26 Βλ. Μαρίνο, ο.π., σ. 253 
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προστατευτούν ως διακριτικά γνωρίσματα είναι η διακριτική τους δύναμη και η 

καθιέρωσή τους στις συναλλαγές (άρθρο 13 ν. 146/1914 παρ. 2).  

 
6. Το διακριτικό γνώρισμα προϊόντος/υπηρεσίας 
 
Εδώ ανήκουν ενδείξεις που προσδιορίζουν την προέλευση ενός 

εμπορεύματος από μία ορισμένη επιχείρηση, (διακριτικά γνωρίσματα προϊόντος). 

Παρά τη ρητή αναφορά του νόμου μόνο στο διασχηματισμό και την ιδιαίτερη 

διακόσμηση του προϊόντος, (άρθρο 13 παρ. 3 ν.146/1914), γίνεται δεκτό27 πως η 

διάταξη ερμηνεύεται διασταλτικά, κατ’ αναλογία προς το άρθρο1 του ν. 2239/1994, 

ώστε να περιλάβει κάθε ένδειξη που κατά την αντίληψη των συναλλαγών μπορεί να 

θεωρηθεί ικανή για διάκριση του εμπορεύματος από άλλα όμοια ή ομοειδή, όπως 

λέξεις, παραστάσεις, η συσκευή ή το περικάλυμμά της28.  

Αυτές οι ενδείξεις προστατεύονται ως διακριτικά γνωρίσματα εάν έχουν 

καθιερωθεί στις εμπορικές συναλλαγές, και έχουν μία ιδιαιτερότητα, έναν ελάχιστο 

βαθμό ιδιοτυπίας που να τους επιτρέπει να διακρίνουν ορισμένο προϊόν ως 

προερχόμενο από συγκεκριμένη επιχείρηση29. 

 
         Β. Διακριτικό γνώρισμα του τυπικού συστήματος. Το σήμα 
 

Σήμα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2239/1994, είναι κάθε σημείο επιδεκτικό 

γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης, 

(διακριτικό γνώρισμα προϊόντος). Διαφέρει από τα διακριτικά γνωρίσματα του 

ουσιαστικού συστήματος, καθώς προστατεύεται, όχι από τη χρήση του ή τη 

καθιέρωσή του στις εμπορικές συναλλαγές, αλλά από την αναγνώρισή του με 

αμετάκλητη απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, η οποία εκδίδεται μετά 

από την πιστοποίηση της πλήρωσης των νόμιμα προβλεπόμενων προϋποθέσεων.  

 
ΙΙ. Η προσβολή τους και ο τρόπος προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων 
 

Προκειμένου  να μπορέσουν τα διακριτικά γνωρίσματα, τόσο του ουσιαστικού, 

όσο και του τυπικού συστήματος να επιτελέσουν αποτελεσματικά το ρόλο τους, ως 

εργαλεία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρέχεται από το δίκαιο της 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας στον  φορέα τους δυνατότητα προστασίας του, όταν 

κάποιος τα χρησιμοποιεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προκαλείται κίνδυνος σύγχυσης 

στο καταναλωτικό κοινό ή εξασθένισής τους.  
                                                 
27 Βλ. Κοστίρη, ο.π., σ. 288, Αλεξανδρίδου, ο.π., σ. 113, Κουτσούκη, ο.π., σ. 378, Μαρίνο, ο.π., σ. 255 
28 Βλ. Αντωνόπουλο, ο.π., σ. 345 
29 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π, σ. 116, Μαρίνο, ο.π., σ. 257 
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    Α. Η προστασία του σήματος 
 

1. Η προστασία του από το δίκαιο των σημάτων 
 

Το σήμα προστατεύεται από τον ν. 2239/1994 «περί σημάτων», και συγκεκριμένα 

από το άρθρο 26, που ορίζει, τόσο τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες σημειώνεται 

προσβολή του, όσο και τους τρόπους με τους οποίους καθίσταται εφικτή η 

προστασία του.  

 
α. Σήμα με συνήθη διακριτική δύναμη  

 
         αα. Πότε σημειώνεται προσβολή του  
 

Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί προσβολή σήματος με συνήθη διακριτική δύναμη 

απαιτείται: 

• Χρήση στις εμπορικές συναλλαγές από τρίτο πρόσωπο, με κάποιον από 

τους τρόπους που ορίζει το άρθρο 18 παρ. 1, δηλαδή επί των προϊόντων 

και των συσκευασιών τους, σε έντυπο υλικό, στις διαφημίσεις, σε 

αγγελίες, καθώς και σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα, 

• διακριτικού γνωρίσματος που αποτελεί απομίμηση του σήματος ή 

παραποίησή του, 

• σε όμοια ή παρόμοια προϊόντα με εκείνα για τα οποία το σήμα έχει 

καταχωρηθεί,  

• με αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό. 

Ο κίνδυνος σύγχυσης μπορεί να είναι άμεσος, κάτι που συμβαίνει, όταν το 

κοινό βλέπει τα διακριτικά γνωρίσματα ως ίδια και κατά συνέπεια νομίζει 

πως τα εμπορεύματα προέρχονται από την ίδια επιχείρηση, (σύγχυση ως 

προς την προέλευση του εμπορεύματος από μία επιχείρηση), ή όταν 

εξαιτίας κάποιων κοινών στοιχείων των διακριτικών γνωρισμάτων, 

προκαλείται η εντύπωση πως πρόκειται για διάφορα είδη της ίδιας 

επιχείρησης, (σύγχυση ως προς την ταυτότητα των φορέων της 

επιχείρησης), αλλά και έμμεσος, όταν το κοινό πλανάται ως προς την 

ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ των δύο επιχειρήσεων30.  

 Ο κίνδυνος σύγχυσης τεκμαίρεται όταν υπάρχει ταυτότητα σημείων και 

εμπορευμάτων των επιχειρήσεων, ενώ πρέπει να ερευνηθεί εάν συντρέχει στις 

                                                 
30 Βλ. Μαρίνο, ο.π., σ. 227, Αντωνόπουλο, ο.π., σ. 259, Τζουγανάτο, ο.π., σ. 339, καθώς και ΠΠρΑθ 4327/2003, ΔΕΕ 2004.750  
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υπόλοιπες περιπτώσεις, (ταυτότητα σημείων αλλά παρόμοια προϊόντα, 

παρόμοια σημεία αλλά όμοια προϊόντα, παρόμοια σημεία και προϊόντα)31. 

• Εφόσον δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 

2239/1994. Η εν λόγω διάταξη περιορίζει το δικαίωμα του σηματούχου 

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χρήση της ένδειξης από τον τρίτο είναι 

δικαιολογημένη, όπως λ.χ. όταν αυτή αποτελεί το όνομά του, ή είναι 

απαραίτητη για τη δήλωση ιδιοτήτων ενός προϊόντος, ή του προορισμού 

αυτού.  

 
        αβ. Οι αξιώσεις του σηματούχου 

 
Εφόσον συντρέξουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, σημειώνεται προσβολή του 

σήματος και ο φορέας του, αξιοποιώντας την παρεχόμενη σε αυτόν από το 

άρθρο 26 του νόμου περί σημάτων προστασία, μπορεί να εγείρει τις 

προβλεπόμενες αξιώσεις, δηλαδή: 

• Αγωγή άρσης και παράλειψης της προσβολής στο μέλλον, η οποία δεν 

προϋποθέτει υπαιτιότητα του εναγόμενου. 

• Ασφαλιστικά μέτρα, των οποίων το περιεχόμενο θα διαφέρει ανάλογα με 

τον τρόπο προσβολής τους σήματος32. 

• Αγωγή αποζημίωσης, για την οποία απαιτούνται σωρευτικά οι 

προϋποθέσεις της υπαιτιότητας του προσβάλλοντος και της ζημίας, που 

κατά  κανόνα συνίσταται στην ελάττωση του κύκλου εργασιών του 

ενάγοντος ή και στη μείωση της φήμης του προσβαλλόμενου διακριτικού 

γνωρίσματος33.  

• Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού, η έγερση της οποίας είναι δυνατή, 

τόσο στην περίπτωση παραγραφής της αξίωσης αποζημίωσης, όσο και 

αυτοτελώς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγερσή της34. 

Αίτημα θα είναι η απόδοση της ωφέλειας που εξοικονόμησε ο εναγόμενος 

από την παράνομη εκμετάλλευση του άυλου αγαθού του σηματούχου. 

• Αναγνωριστική της προσβολής αγωγή.  

 
β. Σήμα φήμης 

 

                                                 
31 Βλ. Αντωνόπουλο, ο.π.,  σ.492 
32 Βλ. Για τους τρόπους ικανοποίησης τους αιτούντος βλ. Αντωνόπουλο, ο.π., σ. 602επ. 
33 Βλ. Αντωνόπουλο, ο.π., σ.607 
34 Βλ. Αντωνόπουλο, ο.π., σ. 609 
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Σήμα φήμης είναι το σήμα που συγκεντρώνει τα στοιχεία της ιδιαιτερότητας, 

της μοναδικότητας, της ιδιαίτερης εκτίμησης στις συναλλαγές και του υψίστου βαθμού 

επικράτησης σε αυτές, δηλαδή σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του  καταναλωτικού 

κοινού35. Η ανύψωση ενός συνήθους σήματος σε σήμα φήμης έχει ως συνέπεια την 

προστασία του όχι μόνο κατά του κινδύνου σύγχυσης, αλλά και κατά του κινδύνου 

εξασθένισης της μεγάλης διακριτικής του δύναμης, από τη χρήση του ακόμα και σε 

ανόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες.  

Κατά συνέπεια, για τη στοιχειοθέτηση της προσβολής ενός σήματος φήμης 

δεν απαιτείται, ούτε χρήση του σε όμοια ή παρεμφερή προϊόντα, ούτε κίνδυνος 

σύγχυσης των καταναλωτών, όπως αυτός ορίστηκε παραπάνω. Αρκεί χρήση του 

στις συναλλαγές, ικανή, είτε να προσπορίσει στον τρίτο, χωρίς εύλογη αιτία, αθέμιτο 

όφελος, από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του, είτε να οδηγήσει στην 

εξασθένιση της διακριτικής του δύναμης, (βλ. και άρθρο 4 παρ. 1 παρ. γ του ν. 

2239/1994).  

Οι αξιώσεις που διαθέτει ο σηματούχος σε περίπτωση προσβολής του είναι οι 

ίδιες με εκείνες του φορέα ενός σήματος συνήθους διακριτικής δύναμης, (βλ. 

ανωτέρω, σ.8επ). 

2. Η προστασία του σήματος ως διακριτικό γνώρισμα του ουσιαστικού 
συστήματος 
 

Κατά την κρατούσα σήμερα άποψη36,37, μία ένδειξη που έχει καταχωρηθεί ως 

σήμα, πέραν της προστασίας του νόμου περί σημάτων, απολαμβάνει και την 

προστασία που οι διατάξεις του ν. 146/1914 και του αστικού κώδικα παρέχουν για τα 

διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος, (βλ. παρακάτω, σ. 11επ.), 

εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν για να προστατευτεί ως 

τέτοιο (διακριτική δύναμη, χρήση ή καθιέρωση στις συναλλαγές).  

Συνήθως ένα σήμα δύναται να προστατευτεί από την καθιέρωσή του στις 

συναλλαγές, είτε ως διακριτικό γνώρισμα προϊόντος, εφόσον έχει διακριτική δύναμη, 

είτε ως λεκτικό διακριτικό σημείο, εφόσον έχει την ικανότητα να διακρίνει και την 

επιχείρηση από την οποία προέρχονται τα προϊόντα που διακρίνει. Δεν αποκλείεται 
 

35 Περισσότερα για το σήμα φήμης βλ. Αντωνόπουλο, ο.π.,  σ. 398 επ.  
36 Βλ. Κοτσίρη, ο.π., σ. 297 επ, Αντωνόπουλο, ο.π., σ. 592, Τζουγανάτο, ο.π., σ. 331, καθώς και ΜονΠρΘεσ 27842/2003, ΕΕΜΠΔ 

2003.907, ΕφΑθ 6762/2007, Ά Δημοσίευση Νομος, ΠΠρΑθ 3359/2003, ΕΕμπΔ 2003.695, ΠΠρΘεσ 27842/2003, ΕΕμπΔ 2003.907 
37 Θα μπορούσε να υποστηριχθεί, με επιχείρημα αντλούμενο από το άρθρο 14 εδ. 2 ν. 146/1914, πως η προστασία του δικαίου των 

διακριτικών γνωρισμάτων δεν επεκτείνεται στα σήματα. Κατά την ορθότερη, ωστόσο, ερμηνεία της διάταξης αυτής, ο αποκλεισμός 

ισχύει μόνο εφόσον πρόκειται για καθαρό σήμα. Δεν αποκλείεται, όμως, σήμα που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για να 

χαρακτηριστεί διακριτικό γνώρισμα του ουσιαστικού συστήματος, δηλαδή διακριτική δύναμη και χρήση ή καθιέρωσή του στις 

συναλλαγές, να προστατευτεί και με τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. 146/1914, ως  διακριτικός τίτλος, διακριτικό σημείο ή διακριτικό 

γνώρισμα προϊόντος. 
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να προστατευτεί και ως διακριτικός τίτλος από τη χρήση του, εφόσον επιτελεί 

παράλληλα και ονοματική λειτουργία.  

Δεδομένου πως για την προστασία του ως διακριτικό γνώρισμα του ουσιαστικού 

συστήματος, με τα άρθρα 13 ν. 146/1914 και 58ΑΚ, δεν απαιτείται ταυτότητα του 

αντικειμένου της οικονομικής δραστηριότητας των δύο επιχειρήσεων, υποστηρίζεται 

πως η προστασία που του παρέχουν οι εν λόγω διατάξεις είναι ευρύτερη αυτής του 

άρθρου 26 ν. 2239/1994.  

 Ο τρόπος προστασίας του διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία του 

διακριτικού γνωρίσματος στην οποία θα ενταχθεί. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, είτε 

συνιστά παράλληλα και διακριτικό γνώρισμα του ουσιαστικού συστήματος, είτε όχι, 

βρίσκει συμπληρωματική εφαρμογή το άρθρο 1 του ν.146/191438, όταν η προστασία 

που παρέχουν οι υπόλοιπες διατάξεις δεν επαρκεί39, όπως λ.χ. στις περιπτώσεις 

που η χρήση του σήματος συνιστά αθέμιτη εκμετάλλευση ξένης φήμης, ή και  αθέμιτη 

παρεμποδιστική πράξη, χωρίς, ωστόσο να δημιουργείται ο απαραίτητος για την 

εφαρμογή των άρθρων 26 ν. 2239/1994 και 13 ν. 146/1914, κίνδυνος σύγχυσης. 

         Β. Η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού 
συστήματος 
 

Τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος προστατεύονται από 

τον ν. 146/1914 «περί αθέμιτου ανταγωνισμού», που αποτελεί μέρος του δικαίου της 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και από ορισμένες διατάξεις του αστικού κώδικα, 

όπως το άρθρο 58. Σκοπός αυτών είναι, τόσο η προφύλαξη του καταναλωτικού 

κοινού από τον κίνδυνο σύγχυσης, όσο και η παρεμπόδιση εκμετάλλευσης της ξένης 

καλής φήμης του διακριτικού γνωρίσματος40.  

 
1. Με τα άρθρα 13 – 15 ν. 146/1914 
 

 Με το άρθρο 13 ν.146/1914 προστατεύονται τα συνήθη διακριτικά 

γνωρίσματα όταν απειλούνται από τον κίνδυνο σύγχυσης. Συγκεκριμένα, με την παρ. 

1 προστατεύονται από τη χρήση τους στις εμπορικές συναλλαγές τα λεκτικά 

διακριτικά γνωρίσματα που επιτελούν ονοματική λειτουργία41, δηλαδή το όνομα, η 

επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, και ο τίτλος εντύπου, και με την παρ. 2 και 3 

 
38 Βλ. Αντωνόπουλο, ο.π., σσ. 592,593 
39 Πρβλ. ΕφΠατρ 454/1990, ΕΕμπΔ 1991.528, ΕφΑθ 5321/1989, ΕΕμπΔ 1991.537, ΠΠρΑθ  

1512/2000, ΔΕΕ 2001.596, ΜονΠρΠατρ 868/2001, ΔΕΕ 2001.711, ΠΠρΑθ 3359/2003, ΕΕΜΠΔ 2003.695 
40 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σ.96, Μαρίνο, ο.π., σ.203 
41 Πρβλ. Φουντεδάκη, Η σύγκρουση των διακριτικών γνωρισμάτων, σ.9, Τζουγανάτο, ο.π., σ. 333 
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προστατεύονται από την καθιέρωσή τους στις εμπορικές συναλλαγές το διακριτικό 

σημείο και τα διακριτικά γνωρίσματα προϊόντων.  

 Αξίζει να επισημανθεί πως, σε αντίθεση με το άρθρο 1 του ν. 146/1914, που 

κατά τη νομολογία απαιτεί ανταγωνιστική σχέση μεταξύ των συγκρουόμενων 

επιχειρήσεων, για την ενεργοποίηση των αξιώσεων του άρθρου 13, αρκεί η χρήση να 

γίνεται κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση έστω και αν αυτή δεν γίνεται 

με σκοπό ανταγωνιστικό42. 

 
α. Η προσβολή τους  

 
Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί προσβολή διακριτικού γνωρίσματος του 

ουσιαστικού συστήματος, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο απαιτείται: 

• χρήση στις εμπορικές συναλλαγές από κάποιο τρίτο πρόσωπο,  

• της ίδιας ή παρόμοιας ένδειξης,  

• εν είδει διακριτικού γνωρίσματος. Πότε υπάρχει τέτοια χρήση κρίνεται ad hoc. 

Αρκεί για την κατάφασή της πως ένα σημαντικό μέρος των σχετικών 

συναλλακτικών κύκλων αντιλαμβάνεται το γνώρισμα ως ένδειξη της 

προέλευσης του εμπορεύματος από μία ορισμένη επιχείρηση ή 

εξατομίκευσης του φορέα του ή της επιχείρησής του. Χρήση που δε γίνεται εν 

είδει διακριτικού γνωρίσματος θεωρείται λ.χ. η χρησιμοποίησή του κατά 

τρόπο δυσφημιστικό ή γελοιοποιητικό, σε επιστημονικές έρευνες κλπ43,44.    

• το δικαίωμα επί της οποίας αποκτήθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο από τον 

χρόνο απόκτησης του προσβαλλόμενου διακριτικού γνωρίσματος45 

• κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προκαλείται κίνδυνος σύγχυσης. Δεν απαιτείται 

να έχει επέλθει η σύγχυση, αρκεί η ύπαρξη κινδύνου46.   

 Παρατηρείται πως, σε αντίθεση με τα σήματα, τα διακριτικά 

γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος δεν προστατεύονται μόνο από τη 

χρήση τους σε όμοιες ή ομοειδείς δραστηριότητες, αλλά από κάθε χρήση, 

εφόσον προκαλείται από αυτή κίνδυνος σύγχυσης.  

Ωστόσο, ακόμα κι αν η συνάφεια των δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων δεν ανάγεται από το νομοθέτη σε αυτοτελή προϋπόθεση 

                                                 
42 Βλ. και ΠΠρΑθ 4327/2003, ΔΕΕ 2004.750, ΠΠρΑθ 3359/2003, ΕΕμπΔ 2003.695, ΠΠρΘ 27842/2003, ΕΕμπΔ 2003.907 
43 Βλ. Μαρίνο, ο.π., σ.226, Τζουγανάτο, ο.π., σ. 341 
44 Ευνόητο είναι πως  στις εν λόγω περιπτώσεις  δεν αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου 1, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 

του, (βλ. Μαρίνο, ο.π., σ. 226).  
45 Κάτι το οποίο δεν ισχύει για τα σήματα, που από  τη στιγμή της καταχώρησής τους προσβάλλονται, τόσο με τη χρήση 

μεταγενέστερων, όσο και προγενέστερων αυτών όμοιων ή παρόμοιων διακριτικών γνωρισμάτων.  
46 Βλ. Μάλαμα, Παρατηρήσεις σε ΜονΠρΑΘ 1250/2000, σ.495 



13 

 

προστασίας του διακριτικού γνωρίσματος, ενυπάρχει στην προϋπόθεση του 

κινδύνου σύγχυσης, ο οποίος επιτείνεται αποφασιστικά από την ομοιότητα 

των δραστηριοτήτων και μειώνεται, αντίστοιχα, από την απόστασή τους.  

Έτσι, κίνδυνος σύγχυσης δεν μπορεί να γίνει δεκτός αν δεν υπάρχει 

τουλάχιστον κάποια εγγύτητα ή συγγένεια των οικονομικών κλάδων των 

επιχειρήσεων, καθώς στην αντίθετη περίπτωση, το αποτέλεσμα θα είναι η 

δυνατότητα παραπλάνησης ενός αμελητέου τμήματος των σχετικών 

συναλλακτικών κύκλων, ενός τμήματος δηλαδή που θα υπολείπεται εκείνου 

που θα επαρκούσε για την αποδοχή του κινδύνου σύγχυσης47. 

Επιπλέον, ο κίνδυνος σύγχυσης είναι συνυφασμένος και με ακόμα 

έναν παράγοντα, εκείνον της περιορισμένης χωρικής προστασίας των 

διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος, τα οποία 

προστατεύονται μόνο εντός της περιοχής, στις συναλλαγές της οποίας 

χρησιμοποιούνται ή καθιερώθηκαν48. Έτσι, μονάχα εντός αυτής της περιοχής 

μπορεί να στοιχειοθετηθεί κίνδυνος σύγχυσης. 

• Μη άρση του παράνομου χαρακτήρα της χρήσης για κάποιον λόγο, όπως θα 

συνέβαινε εάν ο τρίτος είναι φορέας του ίδιου ονόματος49,  ή εάν ο φορέας 

του διακριτικού γνωρίσματος είχε προηγουμένως συναινέσει στη χρήση του50.  

 
β. Η αξιώσεις του φορέα τους σε περίπτωση προσβολής τους 

 
Εφόσον συντρέξουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, στοιχειοθετείται προσβολή 

του διακριτικού γνωρίσματος, και ο φορέας του μπορεί να εγείρει τις προβλεπόμενες 

από το άρθρο 13 αξιώσεις, δηλαδή: 

• Αγωγή για άρση της προσβολής και παράλειψη της χρήσης του διακριτικού 

γνωρίσματος στο μέλλον, για την έγερση της οποίας δεν απαιτείται 

υπαιτιότητα του προσβάλλοντος. Ειδικότερη έκφανση της υποχρέωσης 

                                                 
47 Βλ. Μαρίνο, ο.π., σ.230, με την εκεί παραπομπή σε απόφαση ΔΕΚ C-9/93, Ideal Standard, ΕλλΔνη 1995.962, Τζουγανάτο, ο.π., σ. 

339, Αλεξανδρίδου, ο.π., σ. 100, βλ.  ΠΠρΑθ 4327/2003. ΔΕΕ 2004.750, όπου:  «για την κατάφαση του κινδύνου σύγχυσης των 

διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης (παρ. 1 άρθρου 13 Ν. 146/1914) δεν αποτελεί προϋπόθεση προστασίας η ομοιότητα του 

αντικειμένου, δηλαδή η παραγωγή ή εμπορία όμοιων ή ομοειδών προϊόντων από τις επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούν (σε 

αντίθεση με τα διακριτικά γνωρίσματα εμπορευμάτων) και τούτο διότι ακόμη και όταν οι οικονομικοί κλάδοι δραστηριότητας δύο 

επιχειρήσεων διαφέρουν, δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος σύγχυσης υπό την ευρεία έννοια, άλλωστε και η εφαρμογή του 

άρθρου 13 παρ. 1 Ν. 146/1914 δεν προϋποθέτει σχέση ανταγωνισμού, ωστόσο όσο μεγαλύτερη είναι η έλλειψη συγγένειας του 

επιχειρηματικού αντικειμένου, τόσο ο κίνδυνος σύγχυσης υπό την ευρεία έννοια απομακρύνεται» . 
48 Βλ. Κοτσίρη,  ο.π., σ.307, Τζουγανάτο, ο.π., σ. 365, Αλεξανδρίδου, ο.π., σ. 103, 117, Μαρίνο, ο.π., σ. 216 
49 Σε ένα τέτοιο συμπέρασμα καταλήγουμε, τόσο με την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 20 ν. 2239/94 και στα διακριτικά 

γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος, όσο και από το άρθρο 58 του ΑΚ.  
50 Βλ. Μαρίνο, ο.π., σ. 236 
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παράλειψης αποτελεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 15 εδ. 1 δυνατότητα 

αφαίρεσης του διακριτικού γνωρίσματος51. 

• Ασφαλιστικά μέτρα, δυνατότητα που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 20 του ν. 

146/1914.  

• Αγωγή αποζημίωσης, για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

υπαιτιότητα του προσβάλλοντος.  

 
2. Με το άρθρο 58 ΑΚ  
 
Στα διακριτικά γνωρίσματα της παρ. 1 του άρθρου 13, τα οποία επιτελούν και 

ονοματική λειτουργία, γίνεται δεκτό πως εφαρμόζεται αναλογικά και το άρθρο 58 του 

ΑΚ.  

  Μολονότι το άρθρο αυτό προστατεύει άμεσα το αστικό όνομα ως ουσιώδες 

στοιχείο της προσωπικότητας, γίνεται ερμηνευτικά δεκτό, πως η προστασία του 

επεκτείνεται και σε κάθε ένδειξη που, ακόμα κι αν εξατομικεύει την επιχείρηση, δεν 

παύει, έστω κι έμμεσα να υποδηλώνει κάποια σχέση με τον φορέα της, να 

παραπέμπει δηλαδή σε αυτόν ως πηγή προέλευσης των εμπορευμάτων ή της 

επιχείρησης, εξατομικεύοντάς τον από τους υπόλοιπους52.  

Για την εφαρμογή του απαιτείται χρήση της μεταγενέστερης ένδειξης εν είδει 

διακριτικού γνωρίσματος, εφόσον δε συντρέχει κάποιος λόγος άρσης του παράνομου 

χαρακτήρα της53. Η εφαρμογή του, ακόμα και στις περιπτώσεις που η χρήση του 

σημείου γίνεται στις αστικές συναλλαγές54, χωρίς να απαιτείται να συντρέχει κίνδυνος 

σύγχυσης55, έχει ως συνέπεια την παροχή πληρέστερης προστασίας του φορέα του 

ονοματικού διακριτικού γνωρίσματος.  

Οι αξιώσεις που παρέχει είναι οι ίδιες με τις ανωτέρω, ήτοι αξίωση άρσης της 

προσβολής και παράλειψής της και αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις 

αδικοπραξίες.  

 
3. Με το άρθρο 1 ν. 146/1914  

 
Με το άρθρο αυτό προστατεύονται, κυρίως, τα διακριτικά γνωρίσματα φήμης, τα 

οποία λόγω της αυξημένης διακριτικής τους δύναμης προστατεύονται και έναντι του 

 
51 Βλ. Κουτσούκη, ο.π., σ. 293 
52 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σ.107, Κοτσίρη, ο.π., 264, Μαρίνο, ο.π., σ. 205, Αντωνόπουλο, ο.π., σ.250, Κοτσίρη, ο.π., σ.264, 

Γεωργιάδη-Σταθόπουλο, Ερμηνεία ΑΚ, τομ.1ος, σ.111, Μάλαμα, Παρατηρήσεις σε ΜονΠρΑθ 1250/2000, ΔΕΕ 2001.495 
53 Βλ. και ΠΠρΑθ 6366/2003, ΕΕΜΠΔ 2004/630, όπου ορίζεται πως «το δικαίωμα στην προστασία του διακριτικού γνωρίσματος είναι 

απόλυτο, ώστε κάθε προσβολή του είναι παράνομη - εφόσον δεν υπάρξει λόγος αίρων τον παράνομο χαρακτήρα της». 
54 Βλ. Κουτσούκη, ο.π., σ. 390 
55 Βλ. Γεωργιάδη – Σταθόπουλο, Ερμηνεία ΑΚ, τομ. 1ος, σ. 111, Αντωνόπουλο, ο.π., σ. 330, Κοτσίρη, ο.π., σ. 265 
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κινδύνου εξασθένισής της. Οι προϋποθέσεις για την εξύψωση ενός συνήθους 

διακριτικού γνωρίσματος σε γνώρισμα φήμης είναι οι ίδιες που ισχύουν και για τα 

σήματα56. Προϋποθέσεις για να στοιχειοθετηθεί προσβολή τους είναι: 

• χρήση του μεταγενέστερου διακριτικού γνωρίσματος στις εμπορικές 

συναλλαγές,  

• η οποία είναι αντικειμενικά πρόσφορη να βλάψει τον δικαιούχο του. Σύμφωνα 

με την μέχρι πρόσφατα κρατούσα στη θεωρία άποψη57, αυστηρή 

προϋπόθεση για την υπαγωγή μιας συμπεριφοράς, στο πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 1, ήταν η σχέση ανταγωνισμού μεταξύ του προσβάλλοντος και του 

προσβαλλόμενου, κάτι που προϋπέθετε τη συγγένεια του κύκλου των 

πελατών τους, κατά συνέπεια και το ομοειδές ή παρεμφερές των 

δραστηριοτήτων τους.  

Σύμφωνα με τη νεότερη θέση της θεωρίας58,  η προϋπόθεση της 

σχέσης ανταγωνισμού, έδωσε τη θέση της στην προϋπόθεση της 

αντικειμενικής προσφορότητας της πράξης να βλάψει την ανταγωνιστική 

δραστηριότητα άλλου στην αγορά, αφήνοντας έτσι περιθώρια για την 

εφαρμογή της και στην περίπτωση που μία επιχείρηση κάνει χρήση του 

διακριτικού γνωρίσματος φήμης κάποιας άλλης ακόμα και αν αυτή 

εμπορεύεται προϊόντα διαφορετικά με αυτήν.  

H νομολογία, ωστόσο, εξακολουθεί να απαιτεί για την εφαρμογή του 

σκοπό ανταγωνισμού59. Όπως ορθώς επισημαίνεται, η προϋπόθεση του 

σκοπού ανταγωνισμού, καθιστά κατά κανόνα την προσφυγή στον κίνδυνο 

εξασθένισης περιττό αφού σε αυτές τις περιπτώσεις η χρήση από τον τρίτο 

όμοιου διακριτικού γνωρίσματος θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

κινδύνου σύγχυσης του κοινού60.  

• και αντίκειται στα χρηστά ήθη. Καθίσταται σαφές πως στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων η χρήση ενός ξένου διακριτικού γνωρίσματος με αποκλειστικό 

σκοπό την προσπόριση οφέλους από την καλή του φήμη, συνιστά αθέμιτη 

πράξη.  

 
56 Βλ. Αντωνόπουλο, ο.π., σ.243 επ. 
57 Βλ. Κοτσίρη, ο.π., σ.86, 
58 Βλ. Τσιμπανούλη, εις Ρόκα, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σ.46επ., Αλεξανδρίδου, ο.π., σ.121, Μαρίνο, ο.π., σσ.74,79 
59 Πρβλ. ΕφΘες 156/2006, ΕπισκΕΔ 2006.528, ΕφΑθ 4008/2006, ΔΕΕ 2007.183, ΠΠρΑθ 1525/1006, ΕΕμπΔ 2006.466, ΜονΠρΑΘ 

2034/2006, ΔΕΕ 2007.310, ΜονΠρΙωαν 54/2006, ΑΡΜ 2006.72, ΠΠρΑθ 4327/2003, ΔΕΕ 2004.750, ΠΠρΑθ 3359/2003, ΕΕμπΔ 

2003.695, ΠΠρΘ 27842/2003, ΕΕμπΔ 2003.907. Αντίθετα έχει κρίνει, ωστόσο η ΠΠρΘες 14638/2001, ΑΡΜ 2001.1533. Η εμμονή 

αυτή της νομολογίας έχει επανειλημμένα κατακριθεί από τη θεωρία, πρβλ. ενδεικτικά Μαρίνο, ο.π., σ. 155, όπου η σχέση 

ανταγωνισμού χαρακτηρίζεται «προκρούστια κλίνη του ν.146».   
60 Βλ. Τζουγανάτο, ο.π., σ. 342 
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Σημειώνεται πως η εφαρμογή του άρθρου 1 δεν περιορίζεται στην 

προσβολή διακριτικού γνωρίσματος φήμης, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις 

που η προσβολή διακριτικού γνωρίσματος συνιστά πράξη αθέμιτου 

παρεμποδιστικού ανταγωνισμού. 

Οι παρεχόμενες από αυτό αξιώσεις είναι η αξίωση άρσης και 

παράλειψης της προσβολής στο μέλλον και η αξίωση αποζημίωσης, 

σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί αδικοπραξιών. 

 
§3. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (DOMAIN NAMES) 
 
Ι. Ο ορισμός τους 
 

Το διαδίκτυο (internet) είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από πολλούς μεταξύ 

τους συνδεδεμένους υπολογιστές, μεταξύ των οποίων είναι δυνατή η αμφίδρομη 

ανταλλαγή δεδομένων61. Για να λάβει ένα πρόσωπο πληροφορίες από το διαδίκτυο 

πρέπει να εντοπίσει τον πομπό της πληροφόρησης, δηλαδή τον υπολογιστή όπου ο 

εκάστοτε φορέας έχει αποθηκεύσει τα αρχεία και δεδομένα του (server), και για τον 

οποίο αντιστοιχεί στον κόσμο του διαδικτύου ένας συγκεκριμένος διαδικτυακός 

τόπος, (ιστοσελίδα ή αλλιώς  web-side). Ο εντοπισμός της επιθυμητής ιστοσελίδας 

είναι εφικτός μέσω μίας διεύθυνσης που αντιστοιχεί σε αυτήν, η οποία είναι 

αποκλειστική και μοναδική για κάθε δικτυωμένο υπολογιστή.  

Η διεύθυνση αυτή αποτελείται από μία σειρά τεσσάρων αριθμών από το 0 

έως το 255, καθένας από τους οποίους περιέχει το μέγιστο τρία ψηφία, που 

χωρίζονται μεταξύ τους με μία τελεία, (λ.χ. 104.13.185.103). Η συστοιχία αυτή 

ονομάζεται Internet Protocol Number. Λόγω, ωστόσο, της δυσκολίας χρήσης και 

απομνημόνευσης της διεύθυνσης σε αυτήν τη μορφή, αναπτύχθηκε ένα σύστημα 

(σύστημα ονομασίας πεδίων, domain names system/DNS), που μεταφράζει τους 

αριθμούς σε ευκολομνημόνευτες λέξεις. Αυτή ακριβώς η ονομασία αποτελεί το 

domain name62. Έτσι, στον ανωτέρω πολυψήφιο αριθμό αντιστοιχεί το domain name 

www.ibm.com. 

Κάθε domain name αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο, που είναι κοινό για 

τα domain names όλου του κόσμου, αποτελείται από τα αρτικόλεξα http://www (hyper 

text transfer protocol, world wide web), και συνιστά το πρωτόκολλο επικοινωνίας των 

συνδεδεμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ολόκληρη την οικουμένη63.  

                                                 
61  Βλ. Τουντόπουλο-Χατζόπουλο, Ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο διαδίκτυο, σ.19 
62 Χρησιμοποιούνται ακόμα και οι ονομασίες «όνομα πεδίου», «όνομα περιοχής», «κυβερνοδιεύθυνση», «διαδικτυακή διεύθυνση» και 

«όνομα χώρου», (βλ. και απόφαση 268/1973 της ΕΕΤΤ). 
63 Βλ. Άνθιμο, Εισαγωγή στην προβληματική του domain name, ΔΕΕ 1999.816 

http://www.ibm.com/
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Το μεσαίο τμήμα ονομάζεται «domain name δευτέρου επιπέδου» ή και 

«μεταβλητό επίπεδο» και είναι το σημαντικότερο, καθώς διαφοροποιεί τον εκάστοτε 

υπολογιστή από τους υπόλοιπους, δηλώνοντας την τοποθεσία του στον κόσμο του 

διαδικτύου. Οι αιτούντες την καταχώρηση ενός domain name  μπορούν να ορίσουν 

ως δεύτερο επίπεδο οποιονδήποτε συνδυασμό επιθυμούν. Για την καταχώρηση ενός 

ελληνικού domain name (με κατάληξη gr.), μπορούν να επιλέξουν μεταξύ γραμμάτων 

του ελληνικού αλφαβήτου, αριθμών (0-9) και παύλας (-). Η αρχή του ελεύθερου 

σχηματισμού που διέπει το δεύτερο μέρος του domain name, επιτρέπει στους 

ενδιαφερόμενους να επιλέξουν ευκολομνημόνευτες λέξεις, και κυρίως ενδείξεις που 

έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τους ίδιους, για να διευκολύνουν τους χρήστες του 

διαδικτύου στον εύκολο εντοπισμό της ιστοσελίδας τους.  

To τρίτο μέρος ονομάζεται Τop level domain name (ΤLD) και δηλώνει άμεσα 

το όργανο που καταχώρησε τη διεύθυνση και την ευρύτερη κατηγορία στην οποία 

υπάγεται το περιεχόμενό της, και έμμεσα τον κύριο τόπο δραστηριοποίησης του 

φορέα της, καθώς και το target group των χρηστών στο οποίο απευθύνεται64. Τρεις 

είναι σήμερα οι κατηγορίες των ΤLD, τα διεθνή (gTLDs), τα εθνικά (ccTLD) και τα 

κοινοτικά (euTLD)65,66.  

Α. Τα διεθνή domain names 
 

Τα κυριότερα διεθνή domain names είναι τα: com (για εμπορικές εταιρίες), net 

(για παροχείς πρόσβασης στο δίκτυο), org (για οργανισμούς), edu (για 

πανεπιστήμια) και int (για διεθνείς οργανισμούς). Αρμόδιος φορέας για την 

καταχώρησή τους είναι η ιδιωτική οργάνωση ICANN (Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers), με έδρα την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, στην οποία 

εκχώρησε το Υπουργείο εμπορίου των ΗΠΑ τις σχετικές αρμοδιότητες.  

Έτσι, αναζητώντας κανείς στο διαδίκτυο μία διεθνή ηλεκτρονική διεύθυνση, 

γνωρίζει, αφενός το όργανο και τις προϋποθέσεις καταχώρησής της, αφετέρου πως 

από την ιστοσελίδα στην οποία θα οδηγηθεί θα λάβει πληροφορίες σχετικές με 

κάποια εμπορική επιχείρηση, οργανισμό κλπ, η οποία/ο οποίος δραστηριοποιείται 

στις διεθνείς συναλλαγές.  

 
Β. Τα εθνικά domain names 

 
Τα εθνικά domain names σχηματίζονται από το ζεύγος γραμμάτων που 

αντιστοιχεί σε κάθε κράτος, λ.χ. .gr για την Ελλάδα, .de για τη Γερμανία, .fr για τη 

 
64 Βλ. Τουντόπουλο-Χαντόπουλο, ο.π., σ.36 
65 Για τον ορισμό του domain name πρβλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., 21επ., Αντωνόπουλο, ο.π., 334επ.,  
66 Βλ. Τουντόπουλο-Χαντόπουλο, ο.π., σ.57 
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Γαλλία κ.ο.κ. Τα domain names με κατάληξη «.gr» είναι τα: com.gr (για εταιρίες και 

εμπορικούς οργανισμούς), edu.gr (για εκπαιδευτικούς οργανισμούς), net.gr (για 

παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου), org.gr (για μη κυβερνητικούς οργανισμούς) και 

gov.gr (για κυβερνητικούς οργανισμούς)67.  

Αρμόδια για την εκχώρησή τους είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία συστάθηκε με τον ν. 2246/1994 «περί 

οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα τηλεπικοινωνιών» ως ανεξάρτητη διοικητική 

αρχή. Αρχικά η ΕΕΤΤ είχε αναθέσει τη διαχείρισή τους στο Ινστιτούτο Πληροφορικής 

και Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του Ηρακλείου Κρήτης (ΙΠ-ΙΤΕ). Σήμερα, 

σύμφωνα με τον «Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (domain 

names) με κατάληξη gr» 268/7368,69,  όπως αυτός τροποποιήθηκε με την ΥΑ 310/16, 

η αρμοδιότητα εκχώρησής τους ανήκει αποκλειστικά στην ΕΕΤΤ (βλ. και άρθρο 1 

παρ. 3 του κανονισμού 268/73), που προβαίνει στην καταχώρηση σύμφωνα με τους 

κανόνες και τη διαδικασία που προβλέπονται σε αυτόν. Το ΙΠ-ΙΤΕ, μετά την έκδοση 

του κανονισμού, παρέμεινε απλός καταχωρητής, (βλ. παρακάτω για την έννοια του 

όρου).  

Οι ελληνικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις απευθύνονται κατά κανόνα σε μία 

συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών, σε εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε για τον 

ελληνικό χώρο, είτε για τα ελληνικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς είναι 

προφανές πως πληκτρολογώντας κάποιος μία ελληνική ηλεκτρονική διεύθυνση στον 

υπολογιστή του, θα βρεθεί στην ιστοσελίδα μίας επιχείρησης/οργανισμού κλπ που 

δραστηριοποιείται στις ελληνικές συναλλαγές70.  

 
         Γ. Τα κοινοτικά domain names 

 
Με τον Κανονισμό ΕΚ/733/2002 «για την υλοποίηση του .eu τομέα ανωτάτου 

επιπέδου», ανατέθηκε στην  Επιτροπή η αρμοδιότητα υλοποίησης του επιπέδου 

«.eu», μέσα στο πλαίσιο των κανόνων που έχουν θεσπιστεί από την ICANN και 

σύμφωνα με τους όρους που ο ίδιος έθετε.  Με την Απόφασή της 2003/375/ΕΚ, η 

Επιτροπή όρισε επίσημο διαχειριστή και εκχωρητή τους το European Registry for 

Internet Domains (EURID), ενώ οι αρχές και η διαδικασία καταχώρησης ρυθμίστηκαν 

από τον Κανονισμό (ΕΚ) 874/2004. Έτσι, όποιος σήμερα επιθυμεί να καταχωρήσει 

 
67 Βλ. Παράρτημα Γ της απόφασης 268/1973 (ΦΕΚ 31.12.2002). 
68 Ως προς τη νομική φύση του εν λόγω κανονισμού έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες, καθώς αυτός συντάχθηκε ως σημείωμα ή 

υπόμνημα και όχι ως νομικό κείμενο, με αποτέλεσμα να μην είναι βέβαιο πως πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις 

κανονιστικές πράξεις, (βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.70). 
69 Για το κείμενο του Κανονισμού βλ. ΦΕΚ Β 1617/31.12.2002. 
70 Βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.32 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=586
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1103
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ένα domain name με κατάληξη «.eu», απευθύνεται στον EURID, που προχωρά στην 

καταχώρηση σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον 

Κανονισμό 874/2004. 

Με την υλοποίηση του επιπέδου «.eu», αναιρείται ο αυστηρά διμερής 

διαχωρισμός ανάμεσα σε εθνικά και διεθνή domain names, καθώς δημιουργείται νέα 

υβριδική κατηγορία TLD, η euTLD71. Ο στόχος που αυτή εξυπηρετεί είναι να τονίσει 

τη σύνδεση των δικαιούχων με τις χώρες τις ΕΕ72.    

 
ΙΙ. Η διαδικασία καταχώρησης ενός εθνικού domain name (με κατάληξη «.gr») 
 

Η διαδικασία που ακολουθείται για την καταχώρηση μιας ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης με κατάληξη «.gr» περιγράφεται λεπτομερώς στον κανονισμό της ΕΕΤΤ 

268/73 και είναι η ακόλουθη73: 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ελληνικό ή αλλοδαπό, ανεξάρτητα 

από την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, (βλ. άρθρο 3 παρ. 8 Κανονισμού 268/73) 

επιθυμεί να αποκτήσει μία τέτοια διεύθυνση, υποβάλλει Αίτηση Εκχώρησης σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μαζί με τα προβλεπόμενα τέλη σε κάποιον από τους 

Καταχωρητές, (δηλαδή σε πρόσωπα που η ΕΕΤΤ έχει καταστήσει υπεύθυνα για την 

παραλαβή των εν λόγω αιτήσεων), τον οποίο επιλέγει από τον πίνακα καταχωρητών 

της ΕΕΤΤ74. O καταχωρητής μεταβιβάζει την αίτηση στο Μητρώο, δηλαδή τη βάση 

δεδομένων που περιλαμβάνει το σύνολο των εκχωρηθεισών διευθύνσεων με 

κατάληξη «.gr», το οποίο, αφού ελέγξει πως δεν έχει εκχωρηθεί  άλλο όμοιo εθνικό 

domain name ενεργοποιεί προσωρινά τη διεύθυνση.  

Με την προσωρινή ενεργοποίηση, ωστόσο, δεν έχει αποκτηθεί ακόμα 

αποκλειστικό δικαίωμα επί της διεύθυνσης. Μετά από αυτήν, ο εκχωρητής ερευνά αν 

η εκχώρηση εμπίπτει σε κάποιον από τους απόλυτους λόγους μη εκχώρησης που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1 σημεία α,β,ζ,η, της απόφασης 268/73, δηλαδή αν η 

αίτηση είναι πλήρης, αν έχει κατατεθεί η ίδια και σε άλλον καταχωρητή, και αν η 

διεύθυνση έχει ήδη καταχωρηθεί και συντάσσει έκθεση που υποβάλλει μαζί με την 

αίτηση στην ΕΕΤΤ. Η γνώμη του καταχωρητή είναι ενδεικτική για την ΕΕΤΤ, η οποία 

και λαμβάνει την τελική απόφαση για την καταχώρηση.  

                                                 
71 Βλ. Τουντόπουλο-Χατζόπουλο, ο.π., σ.57 
72 Βλ. Τουντόπουλο-Χατζόπουλο, ο.π. 
73 Στο παρόν χωρίο επιχειρείται μία περιληπτική παράθεση της διαδικασίας καταχώρησης ενός ελληνικού domain name. Για 

περισσότερες λεπτομέρειες πρβλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV του κανονισμού της ΕΕΤΤ 268/73. 
74 Bλ. http:// www.eett.gr/gr pages/index2.htm  

http://www.eett.gr/gr%20pages/index2.htm
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Εάν η αίτηση γίνει δεκτή από την ΕΕΤΤ, η διεύθυνση ενεργοποιείται οριστικά 

και ο φορέας της αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα επί αυτής, το οποίο ανατρέχει στο 

χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης, (άρθρο 3 παρ. 7 κανονισμού 268/73)75. Το 

δικαίωμα αυτό του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τη διεύθυνση 

και να απαγορεύει σε κάθε τρίτον να χρησιμοποιεί στοιχεία όμοια με το μεταβλητό 

πεδίο της για να συνθέσει το μεταβλητό πεδίο της δικής του διεύθυνσης, (άρθρο 3 

παρ. 3 εδ. α κανονισμού ΕΕΤΤ 268/73)76, ενώ αν απορριφθεί, λήγει η προσωρινή 

ενεργοποίησή της και το Μητρώο προβαίνει στην απενεργοποίησή της.  

Η πράξη εκχώρησης από την ΕΕΤΤ αποτελεί ατομική διοικητική πράξη 

(άρθρο 2 εδ.γ κανονισμού 268/73), κατά συνέπεια η παράνομη άρνηση εκχώρησης 

θα αποτελεί και αυτή διοικητική πράξη και θα μπορεί να προσβληθεί με τα ένδικα 

βοηθήματα του διοικητικού δικαίου77.  

Στην πράξη, πρόκειται για μία απλούστατη, ταχύτατη και ολιγοδάπανη 

διαδικασία, περιοριζόμενη στον τυπικό έλεγχο της νομιμότητας της αίτησης και της 

μη ύπαρξης άλλου όμοιου κατοχυρωθέντος domain name, η οποία εντός λίγων μόλις 

ωρών οδηγεί στην προσωρινή ενεργοποίηση της διεύθυνσης και εντός λίγων ημερών 

στην οριστική ενεργοποίησή της. Είναι σαφές ότι ο  χαρακτήρας της ταιριάζει στους 

ταχείς ρυθμούς των ηλεκτρονικών συναλλαγών.  

Μπορεί στο άρθρο 5 του Κανονισμού 268/73 να προβλέπεται μία σειρά από 

απαράδεκτα εκχώρησης, τα οποία ελέγχονται από την ΕΕΤΤ πριν την απόφαση για 

την οριστική καταχώρηση, όπως η έλλειψη διακριτικής δύναμης του ονόματος, ο 

κοινόχρηστος χαρακτήρας του, η αντίθεσή του στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη, 

η κακοπιστία της αίτησης για την εκχώρησή του, καθώς και η σύγκρουσή του με 

προηγούμενο δικαίωμα τρίτων επί αυτού, ωστόσο η ΕΕΤΤ, τόσο ελλείψει του 

απαιτούμενου χρόνου, (εντός 15 ημερών πρέπει να απαντήσει στην αίτηση), όσο και 

των απαραίτητων μέσων, δεν είναι σε θέση να ελέγξει το σύνολο αυτών των 

απαραδέκτων, όπως λ.χ. όλα τα προστατευόμενα στην ελληνική επικράτεια 

διακριτικά γνωρίσματα ή τις συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνει χώρα η εκάστοτε 

αίτηση για να διαπιστωθεί η κακοπιστία του αιτούντος78.  

Προκύπτει, λοιπόν, ότι  η ανάγκη αυξημένης ταχύτητας στις συναλλαγές και οι 

ανυπέρβλητες δυσχέρειες ενός ευρύτατου προληπτικού ελέγχου με βάση τα 

δικαιώματα των τρίτων σε διακριτικά γνωρίσματα, έχουν οδηγήσει στην καθιέρωση 

 
75 Bλ. Αλεξανδρίδου, Δίκαιο ηλεκτρονικού εμπορίου, σ.153, Αντωνόπουλο, ο.π., σ.339 
76 Πρβλ. και Αντωνόπουλο, ο.π., σ.339, Αλεξανδρίδου, ο.π., σ. 155 
77 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σ.156, Σιδηρόπουλο, Το δίκαιο του διαδικτύου, σ.157, Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.80 
78 Πρβλ. και Αλεξανδρίδου, ο.π., σ.167, Γεωργιάδη, Η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων στο διαδίκτυο, domain names, ΔΕΕ 

1999.1243 
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ενός συστήματος τυπικού μόνο ελέγχου, καθώς μετά την προσκόμιση των 

απαραίτητων δικαιολογητικών και τη διαπίστωση απουσίας προηγούμενης 

αντίστοιχης καταχώρησης, η ΕΕΤΤ προχωρεί στην οριστική ενεργοποίηση. Ισχύει, 

δηλαδή στη διαδικασία καταχώρησης ενός domain name η αρχή «first commed, first 

served79».  

Οι τρίτοι, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται με την καταχώρηση οφείλουν να 

προβούν σε ίδιες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουν τα προστατευόμενα 

έννομα συμφέροντά τους80.   

Οι λόγοι απαράδεκτης καταχώρησης που προβλέπονται στον Κανονισμό 

268/73, πέραν του ότι αποτελούν ένα είδος κατευθυντήριων γραμμών για την 

ορθότητα των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, συνιστούν παράλληλα, τόσο λόγους για 

τους οποίους ο έχων έννομο συμφέρον μπορεί να παρέμβει σύμφωνα με το άρθρο 7 

παρ. 13 του κανονισμού και να ζητήσει τη μη εκχώρησής τους, εντός 7 ημερών από 

την προσωρινή ενεργοποίησή τους, όσο και λόγους για τους οποίους μπορεί να 

ζητηθεί η διαγραφή του οριστικά κατοχυρωθέντος domain name, σύμφωνα με το 

άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ του ιδίου κανονισμού.  

 
§4. Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  
 
Ι. Το πρόβλημα 
 
        Α. Τα αίτια της σύγκρουσης 
 

Η έλευση και σταδιακή επικράτηση του διαδικτύου σε όλο και περισσότερους 

τομείς της ζωή μας δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον χώρο του εμπορίου, 

καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις διαπιστώνουν την αναγκαιότητα των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών και τα πλεονεκτήματα που αυτές μπορούν να τους 

παρέχουν. Η αντανάκλαση του διαδικτύου στη συναλλακτική πραγματικότητα θα 

ήταν αδύνατο να μην προκαλέσει προβλήματα δικαιϊκής φύσης81, τα οποία 

εμφανίζονται με μεγαλύτερη ένταση στην καταχώρηση και χρήση των ηλεκτρονικών 

διευθύνσεων. 

Πολλοί είναι οι λόγοι στους οποίους μπορούν να αποδοθούν τα σχετικά με 

αυτές νομικά προβλήματα, που επικεντρώνονται κυρίως στο χώρο της βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα στη σύγκρουσή τους με τα διακριτικά γνωρίσματα. 

                                                 
79 Βλ. Γεωργιάδη, ο.π., σσ. 1243,1245. 
80 Βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.89 
81 Βλ. σχετικά και Άνθιμο, ο.π., σ.815 επ. 
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Η αρχή της ελεύθερης επιλογής του μεταβλητού επιπέδου μίας ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης και η έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου από την ΕΕΤΤ πριν την καταχώρησή 

της, έχει ως συνέπεια με μόνη την προϋπόθεση της χρονικής προτεραιότητας της 

αίτησης για την καταχώρησή της να αποκτάται από τον φορέα της ένα δικαίωμα  

παγκόσμιου βεληνεκούς, καθώς σύμφωνα με την υπάρχουσα δομή του διαδικτύου, 

δεν επιτρέπεται η καταχώρηση του ίδιου domain name σε κάποιον άλλο δικαιούχο 

για δεύτερη φορά82.  

Η παγκοσμιότητα του δικαιώματος χρήσης ενός domain name  δεν απαντάται 

στο δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων, όπου τα αντίστοιχα  δικαιώματα 

προστατεύονται μονάχα εντός του κράτους στο οποίο έχουν γεννηθεί ή της περιοχής 

στην οποία χρησιμοποιούνται (αρχή της εδαφικότητας)83.  

 
       Β. Η περιγραφή της σύγκρουσης 
 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες, συνιστούν λόγους για τους οποίους ήταν 

«νομοτελειακά αναμενόμενη η αναγωγή του domain name σε στοιχείο εμπορικού 

ενδιαφέροντος»84. Όπως είναι φυσικό, οι επιχειρήσεις που επεκτείνουν τη 

δραστηριότητά τους στο διαδίκτυο, δημιουργώντας μία ιστοσελίδα από την οποία οι 

χρήστες του διαδικτύου και υποψήφιοι πελάτες της μπορούν να ενημερώνονται για 

τα εμπορεύματά τους ή ακόμα και να συνάπτουν συμβάσεις σχετικές με αυτά, έχουν 

συμφέρον στην ονομασία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της σελίδας με κάποιο από 

τα διακριτικά γνωρίσματα που έχουν αποκτήσει στον εκτός του διαδικτύου 

συναλλακτικό κόσμο.  

Το συμφέρον αυτό προκύπτει, τόσο από την ανάγκη εξοικονόμησης των 

χρημάτων που θα δαπανούσαν στη διαφημιστική καμπάνια για να κάνουν γνωστό 

στο καταναλωτικό κοινό το «διαδικτυακό όνομα» της εταιρικής ιστοσελίδας, εάν αυτό 

δεν είχε καμία σχέση με τα διακριτικά τους γνωρίσματα85, όσο και από την ανάγκη 

ευκολότερης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα τους, οι οποίοι με την 

πληκτρολόγηση και μόνο της ονομασίας που εικάζουν ότι η επιχείρηση έχει επιλέξει 

και που λογικά θα ταυτίζεται με τη λεκτική ένδειξη με την οποία αυτή ή τα προϊόντα 

της έχουν γίνει γνωστά στο κοινό, θα βρεθούν μπροστά στο «κυβερνοκατάστημα» 

της αρεσκείας του86,87.   

 
82 Βλ. Άνθιμο, ο.π., σ.817, ιδίου, Προστασία σήματος στο διαδίκτυο, ΧρΙΔ 2002.834 
83 Πρβλ. Αντωνοπούλου Μ., Τα ονόματα περιοχής στο internet  και τα εμπορικά σήματα, ΝοΒ 1999.1691, Μαρίνο, Παρατηρήσεις σε 

ΜονΠρ Συρ 637/1999, σ. 148 
84 Βλ. Άνθιμο, ο.π., σ.834 
85 Βλ. Άνθιμο, ο.π., ΔΕΕ 1999.816 
86 Βλ. Άνθιμο, ο.π., σ. 835, καθώς και ιδίου, ΔΕΕ 1999.818 
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Τι θα γίνει όμως αν λόγω της αρχής της χρονικής προτεραιότητας σε 

συνδυασμό με την αρχή της μοναδικότητας που διέπουν την καταχώρηση ενός  

domain name, καθίσταται ανέφικτο για κάποια επιχείρηση να αποκτήσει ηλεκτρονική 

διεύθυνση ταυτόσημη με την επωνυμία της, το σήμα της ή κάποιο άλλο διακριτικό 

γνώρισμά της, για τη διάδοση του οποίου μπορεί να έχει δαπανήσει τεράστια ποσά 

και εργασία, επειδή κάποιος άλλος έχει προηγηθεί στην εν λόγω καταχώρηση; Ή τι 

θα συμβεί στην περίπτωση που κάποιος, επιδιώκοντας να επωφεληθεί της καλής 

φήμης μίας επιχείρησης επιλέγει για ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησής του δικό 

της διακριτικό γνώρισμα; 

Τα ερωτήματα αυτά είναι ενδεικτικά των συγκρούσεων που παρουσιάζονται 

στην πράξη ανάμεσα στα διακριτικά γνωρίσματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, 

συγκεκριμένα του μεταβλητού πεδίου αυτών, όπου εντοπίζεται ο πυρήνας των 

διαφωνιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων.  

 
ΙΙ. Η νομική φύση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων 
 

Προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση στην επίλυση των 

ανωτέρω προβλημάτων, καθίσταται αναγκαίος ο προσδιορισμός της ακριβούς 

νομικής φύσης του domain name. Η απόπειρα νομικού χαρακτηρισμού του το έφερε 

σε επαφή κυρίως με το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων88.  

Παλαιότερα επικρατούσε η άποψη, σύμφωνα με την οποία δεν μπορούμε να 

αναγνωρίσουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση εξατομικευτική λειτουργία, και κατά 

συνέπεια να την εντάξουμε σε κάποια από τις κατηγορίες των διακριτικών 

γνωρισμάτων, διότι αυτή δεν εξατομικεύει κάποιο πρόσωπο, επιχείρηση ή προϊόντα 

αυτής, παρά μόνο έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο 

διαδίκτυο89.  

Η άποψη αυτή αποτελεί σήμερα την εξαίρεση, καθώς είναι πλέον ευρέως 

δεκτός ο διφυής χαρακτήρας90 τους, αφενός ως ενδείξεις εξατομίκευσης ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, αφετέρου ως ενδείξεις εξατομικευτικές του φορέα της 

εκάστοτε ιστοσελίδας στην οποία οδηγεί η πληκτρολόγησή τους, της επιχείρησής του 

ή των προϊόντων αυτής. Ένα τέτοιο συμπέρασμα είναι άλλωστε αυτονόητο, καθώς ο 

χρήστης του διαδικτύου, συνδεόμενος με μία ιστοσελίδα, επιθυμεί να έρθει σε επαφή 
                                                                                                                                         
87 Πέραν αυτών, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που καθιστούν εντονότερη την ανάγκη της κατοχύρωσης ενός διακριτικού γνωρίσματος 

μίας επιχείρησης ως domain name της, όπως λόγοι προστασίας από κακόβουλες ενέργειες, (πρβλ. Γεωργιάδη, ο.π., ΔΕΕ 

1999.1243). 
88 Βλ. Άνθιμο, ο.π., ΔΕΕ 1999.822 
89 Βλ. Άνθιμο, ο.π, ιδίου Τα διακριτικά γνωρίσματα στο διαδίκτυο, ΕπισκΕΔ 2000.599, Καράκωστα, Δίκαιο και internet, σ. 29, Μαρίνο, 

ο.π., ΕΕμπΔ 2000.152., Αντωνόπουλο, ο.π., σ.340 
90 Πρβλ. Άνθιμο, ο.π., ΧρΙΔ 2002.836, Μαρίνο, ο.π., 152 
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με τα δημοσιευμένα σε αυτήν δεδομένα, και κατ’ επέκταση με το πρόσωπο στο οποίο 

αυτή ανήκει και όχι με αυτόν καθ’ αυτόν τον υπολογιστή στον οποίο βρίσκονται 

αποθηκευμένα. Η σύνδεσή του με τον υπολογιστή δεν αποτελεί παρά μόνο το 

αναγκαίο μέσο για να έρθει αυτός σε επικοινωνία με τον φορέα του91.   

Η εξατομικευτική, λοιπόν λειτουργία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, που 

είναι σήμερα, πέρα από αυτονόητη, και ιδιάζουσας σημασίας, λόγω της μετατροπής 

τους σε εργαλεία ψηφιακού marketing92, καθιστά αναπόφευκτη τη σχέση τους και τη 

διαπλοκή τους με τα διακριτικά γνωρίσματα του δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Ωστόσο, παρά την ομόφωνη, πλέον, αυτή παραδοχή, δεν υπάρχει ομοφωνία 

ως προς τον ακριβή τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται αυτή η σχέση. Αποτελούν οι 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις απλά τον τρόπο χρήσης κάποιων ήδη υφιστάμενων στον 

υλικό κόσμο διακριτικών γνωρισμάτων, ή συνιστούν από μόνες τους διακριτικό 

γνώρισμα και αν ναι σε ποια κατηγορία αυτών μπορούμε να τις εντάξουμε; 

 
          Α. Οι διατυπωθείσες απόψεις 
 
 Κατά μία άποψη, δεν μπορούμε να εντάξουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση 

σε κάποια από τις υφιστάμενες κατηγορίες διακριτικών γνωρισμάτων,  καθώς το 

άρθρο 3 παρ. 10 της απόφασης 268/73 της ΕΕΤΤ ορίζει πως ο φορέας δικαιώματος 

επί ονόματος χώρου «.gr», δεν αποκτά από την εκχώρηση του και δικαίωμα 

διακριτικού γνωρίσματος επί επιχείρησης ή εμπορευμάτων που προσφέρει, αφού τα 

εν λόγω δικαιώματα αποκτώνται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του 

δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Έτσι, η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν είναι παρά ένας 

από τους πολλούς τρόπους χρήσης κάποιου άλλου, προϋφιστάμενου στον υλικό 

κόσμο διακριτικού γνωρίσματος93.  

 Κατ’ άλλους, τα domain names αποτελούν «νέα μορφή διακριτικού 

γνωρίσματος, στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ειδικότερα, όταν δικαιούχος 

του domain name είναι επιχείρηση, ορθότερο είναι να γίνει δεκτό ότι πρόκειται για 

διακριτικό γνώρισμα του άρθρου 13 παρ. 1 ν. 146/1914, δηλαδή, για διακριτικό 

γνώρισμα της επιχείρησης ή του καταστήματος, που, ως λεκτικό, αν έχει διακριτική 

δύναμη, προστατεύεται από τη χρησιμοποίησή του, διαφορετικά από την καθιέρωσή 

του στις συναλλαγές»94,95. 

 
91 Πρβλ. ΕφΑθ 8247/2005, ΔΕΕ 2006.386, Μαρίνο, ο.π., ΕΕμπΔ 2000.152, Άνθιμο, Τα διακριτικά γνωρίσματα στο διαδίκτυο, ΕπισκΕΔ 

2000.599, ιδίου, ο.π. ΧρΙΔ 2002.835, Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.30 
92 Βλ. Μαρίνο, ο.π., σ.153 
93 Βλ. Αντωνόπουλο, ο.π., σ.340, Αλεξανδρίδου, ο.π., σ.157 
94 Βλ. ΠΠρΑθ 6723/2003, ΔΕΕ 2004.1148 
95 Βλ. και Αλεξανδρίδου, ο.π., σ.157 
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  Η άποψη αυτή προφανώς ερμηνεύει ευρέως τον όρο «ιδιαίτερο διακριτικό 

γνώρισμα καταστήματος» του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 146/1914, εντάσσοντας σε 

αυτόν, όχι μόνο τον διακριτικό τίτλο, αλλά και κάθε άλλη ένδειξη που πληροί τις 

προϋποθέσεις προστασίας της από την εν λόγω διάταξη, ήτοι τη διακριτική δύναμη 

και την ονοματική λειτουργία, όπως το domain name. Σύμφωνα πάντα με αυτήν, εάν 

το domain name δε διαθέτει ονοματική λειτουργία, παρά μόνο διακριτική δύναμη, 

συνιστά διακριτικό γνώρισμα της παρ. 2 του άρθρου 13  του ν. 146/1914. 

 Οι περισσότερες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων που έχουν 

ασχοληθεί με το ζήτημα των domain names, αναφερόμενες στη νομική τους φύση, 

χρησιμοποιούν τη γενική έκφραση  πως στα domain names «μπορεί να αποδοθεί 

κατά έμμεσο τρόπο λειτουργία διακριτικού γνωρίσματος, καθώς έχουν πρωταρχικά 

εξατομικευτική και αναγνωριστική λειτουργία»96. Η διατύπωση, ωστόσο αυτή, δεν 

είναι διαφωτιστική της κατηγορίας του διακριτικού γνωρίσματος στην οποία αυτό 

κατατάσσεται. 

 Σύμφωνη με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μία ένδειξη για την 

ανάδειξή της σε προστατευόμενο διακριτικό γνώρισμα είναι η άποψη, κατά την 

οποία, όπως και κάθε ένδειξη, έτσι και το domain name, προκειμένου να ενταχθεί σε 

κάποια από τις αναφερόμενες στο άρθρο 13 κατηγορίες διακριτικών γνωρισμάτων 

του ουσιαστικού συστήματος, θα εξεταστεί αν πληροί τις προβλεπόμενες από αυτό 

προϋποθέσεις.  

 Η άποψη αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 3 παρ. 10 της 

απόφασης της ΕΕΤΤ 268/73, κι αυτό διότι, αναφέροντας η εν λόγω διάταξη πως με 

την καταχώρηση ενός domain name δε δημιουργείται δικαίωμα διακριτικού 

γνωρίσματος επί αυτού, θέλει να τονίσει πως με την απόκτησή του και μόνο δε 

θεωρείται πως αυτό πληροί τις απαιτούμενες από το δίκαιο της βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας προϋποθέσεις για την προστασία του ως διακριτικό γνώρισμα. Αυτό δε 

σημαίνει, ωστόσο, πως αποκλείεται για μία ένδειξη που έχει καταχωρηθεί ως domain 

name η προστασία της ως διακριτικό γνώρισμα, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις 

που το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας ορίζει για να αναγνωριστεί ως τέτοια.  

 Κατά συνέπεια, εάν η ηλεκτρονική διεύθυνση έχει διακριτική δύναμη και 

ταυτόχρονα ονοματική λειτουργία, θα θεωρηθεί διακριτικός τίτλος της επιχείρησης, 

αφού δε θα αποτελεί παρά την «προμετωπίδα» του ηλεκτρονικού καταστήματός 

 
96 Πρβλ. ΕφΑθ 8247/2005, ΔΕΕ 2006.386, ΕφΑθ 6762/2007,  Ά Δημοσίευση Νόμος, ΠΠρΑθ 868/2001, ΔΕΕ 2001.711, ΠΠρΑθ 

4842/2005, Ά Δημοσίευση Νομος, ΠΠρΑθ 27842/2003, ΕΕΜΠΔ 2003.907, ΠΠρΑθ 3359/2003, ΕΕΜΠΔ 2003.695, καθώς και 

Μαρίνο, ο.π., ΕπισκΕΔ 2000. 152, όπου «χρησιμοποιούνται στο internet  εν είδει διακριτικού γνωρίσματος». 
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της97, και θα προστατευτεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 από τη χρησιμοποίησή 

της στις συναλλαγές. Εάν, αντίθετα δεν επιτελεί ονοματική λειτουργία, θα θεωρηθεί 

λεκτικό διακριτικό σημείο του άρθρου 13 παρ. 2 και θα προστατευτεί σύμφωνα με 

αυτό, από την καθιέρωσή της98, 99.  

 Καταλήγουμε, δηλαδή, στο συμπέρασμα, πως κρίσιμος χρόνος για τη 

γέννηση του δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί της ένδειξης, δεν είναι εκείνος 

κατά τον οποίο αποκτάται το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης, ήτοι ο χρόνος υποβολής της αίτησης στον καταχωρητή εφόσον 

ακολουθήσει οριστική ενεργοποίησή της από την ΕΕΤΤ, αλλά εκείνος κατά τον οποίο 

η καταχωρημένη ένδειξη συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για να αναδειχθεί σε  

διακριτικό γνώρισμα του ουσιαστικού συστήματος (διακριτική δύναμη και 

χρήση/καθιέρωση στις συναλλαγές)100. Κρίσιμη, δηλαδή, είναι η στιγμή γέννησης επί 

της διεύθυνσης δικαιώματος διακριτικού γνωρίσματος στον «υλικό» κόσμο101. Η 

άποψη αυτή είναι σύμφωνα και με την αρχή της πραγματικής χρησιμοποίησης των 

ενδείξεων που διατρέχει όλο το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων102. 

 
       Β. Τα  συμπεράσματα του προβληματισμού 
 

Ο σχετικός με τη νομική φύση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων 

προβληματισμός είναι, ωστόσο, καθαρά θεωρητικού ενδιαφέροντος, καθώς το 

αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως της απάντησης που θα δώσουμε σε αυτόν είναι το ίδιο. 

Αυτό είναι η εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 146/1914, εάν η ηλεκτρονική 

διεύθυνση είναι ένδειξη με ονοματική λειτουργία, οπότε και προστατεύεται με τις σε 

αυτό προβλεπόμενες αξιώσεις από τη χρήση της στις συναλλαγές αν έχει διακριτική 

δύναμη ή από την καθιέρωσή της εάν δεν έχει, ή η εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 2 

εάν αυτή δεν επιτελεί ονοματική λειτουργία, οπότε και προστατεύεται από την 

καθιέρωσή της στις συναλλαγές με τις σε αυτό προβλεπόμενες αξιώσεις.  

Καταλήγουμε, λοιπόν στο συμπέρασμα, πως το domain name, μπορεί να 

προστατευτεί κατ’ αρχάς ως τρόπος χρήσης κάποιου άλλου διακριτικού 

γνωρίσματος, κάτι που θα συμβεί όταν ο δικαιούχος ενός διακριτικού γνωρίσματος 

του ουσιαστικού ή του τυπικού συστήματος το έχει καταχωρήσει και ως ηλεκτρονική 
 

97 Βλ. Φουντεδάκη, ο.π., σ.241 
98 Πρβλ. Φουντεδάκη, ο.π., σ. 239επ., Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.29, Αλεξανδρίδου, ο.π., σ. 182 
99 Για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε να εντάξουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση στην κατηγορία της επωνυμίας πρβλ. 

Φουντεδάκη, ο.π., σ. 241. 
100 Αν δεχτούμε πως η απλή καταχώρηση της διεύθυνσης συνιστά χρήση της στις συναλλαγές, τότε τα δύο αυτά χρονικά σημεία 

συμπίπτουν όταν πρόκειται για ένδειξη με ονοματική λειτουργία, η οποία προστατεύεται από τη χρήση της στις συναλλαγές.  

 
101 Βλ. Παππά, Παρατηρήσεις σε ΜονΠρΑθ 3950/2001, ΔΕΕ 2001.607, Πρβλ. και ΠΠρΑθ 6723/2003, ΔΕΕ 2004.1148 
102 Πρβλ. ΠΠρΑθ 1250/2000, ΔΕΕ 2001.491 
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διεύθυνση. Στην περίπτωση αυτή βρίσκουν εφαρμογή, είτε οι διατάξεις για την 

προστασία του σήματος, είτε για την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων του 

ουσιαστικού συστήματος, ανάλογα με τον χαρακτήρα του προστατευόμενου 

διακριτικού γνωρίσματος.  

Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ίδιο το domain name  να προστατεύεται, όχι ως 

τρόπος χρήσης κάποιου άλλου διακριτικού γνωρίσματος, αλλά ως διακριτικό 

γνώρισμα αυτό καθαυτό103, εφόσον πληροί τις απαιτούμενες από το νόμο 

προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ως διακριτικό γνώρισμα του ουσιαστικού 

συστήματος. Αυτό θα συμβεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ηλεκτρονική 

διεύθυνση δεν αποτελεί ταυτόχρονα και διακριτικό γνώρισμα που ο κάτοχός της έχει 

αποκτήσει στον υλικό κόσμο, διότι λ.χ. ο επιχειρηματίας που το κατοχύρωσε δε 

χρησιμοποίησε για το σχηματισμό της την επωνυμία ή κάποιο άλλο διακριτικό 

γνώρισμα του ιδίου ή της επιχείρησής του.  

 

  

ΙΙΙ. Η αντιμετώπιση των συγκρούσεων μεταξύ domain names και ηλεκτρονικών 
διευθύνσεων 
 

Λόγω του χαρακτήρα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ως λεκτικού διακριτικού 

γνωρίσματος, η σύγκρουσή της μπορεί να σημειωθεί μονάχα μεταξύ αυτής και του 

ονόματος, της επωνυμίας, του τίτλου εντύπου, του διακριτικού τίτλου, του λεκτικού 

διακριτικού σημείου και του σήματος που αποτελείται από λεκτικές ενδείξεις, καθώς 

μονάχα αυτά τα διακριτικά γνωρίσματα είναι εξίσου λεκτικά και όχι παραστατικά. Οι 

συχνότερες στην πράξη παρατηρούμενες συγκρούσεις, καθώς και ο τρόπος 

επίλυσης αυτών θα μας απασχολήσουν στο κεφάλαιο που ακολουθεί.  

 
        Α. Η εξώδικη διαδικασία επίλυσης των διαφορών 
 

Σε διεθνές επίπεδο, όσον αφορά τις σχετικές με τα διεθνή domain names 

διαφορές, η δυσκινησία του κρατικού μηχανισμού οδήγησε την ICANN, μετά από 

σειρά διαβουλεύσεων στη θέσπιση δύο κειμένων, της Ενιαίας Πολιτικής Επίλυσης 

Διαφορών Ονομάτων Διαδικτύου (UDRP), και των Κανόνων Ενιαίας Πολιτικής 

Επίλυσης Διαφορών Ονομάτων Διαδικτύου (Rules), τα οποία ρυθμίζουν τον τρόπο 

και τη διαδικασία εξώδικης επίλυσης των σχετικών διαφορών104,105.  

                                                 
103 Ευνόητο είναι πως μόνο ως διακριτικό γνώρισμα του ουσιαστικού συστήματος μπορεί να προστατευτεί και όχι ως σήμα, για την 

προστασία του οποίου απαιτείται έκδοση απόφασης της Επιτροπής Σημάτων.  
104 Βλ. αναλυτικότερα για τη διαδικασία εξώδικης επίλυσης διαφορών σε διεθνές επίπεδο Άνθιμο, Εξωδικαστική επίλυση διαφορών επί 

ονομάτων διαδικτύου, Αρμ. 2001.1584 , καθώς και Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.46επ. 
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Ο προσφεύγων στην εν λόγω διαδικασία μπορεί να προστατευτεί έναντι των 

καταχρηστικών καταχωρήσεων και να ζητήσει την ακύρωση ή μεταβίβαση της 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης στον ίδιο. Η διαδικασία αρχίζει με την κατάθεση σχετικού 

δικογράφου σε ένα από τα τέσσερα Κέντρα Επίλυσης Διαφορών της επιλογής του, 

και μετά από τις λεπτομερώς στα ανωτέρω κείμενα τάχιστες και λαμβάνουσες χώρα 

μέσα σε ένα απόλυτα ψηφιακό περιβάλλον διαδικασίες, καταλήγει, είτε σε 

απορριπτική, είτε σε θετική απόφαση του Κέντρου, που χαρακτηρίζεται από άμεση 

εκτελεστότητα.    

H χρησιμότητα προσφυγής σε μία τέτοια διαδικασία είναι φανερή στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαφορά σχετίζεται με κάποιο διεθνές domain name, 

καθώς τυχόν δικαστική απόφαση που θα εκδοθεί και θα καταδικάζει τον κάτοχο 

αυτού να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες απενεργοποίησής του, δε θα μπορεί να 

εκτελεστεί κατά του Διαχειριστή των συγκεκριμένων ονομάτων106.  

Όσον αφορά τις σχετικές με ηλεκτρονικές διευθύνσεις με κατάληξη «.eu» 

διαφορές, είναι εξίσου δυνατή η υπαγωγή τους σε εξώδικη επίλυση, που διεξάγεται 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 22 και 23 του Κανονισμού (ΕΚ) 874/2004. 

 Στον ελληνικό χώρο, ο ν. 2867/2000 προέβλεπε στο άρθρο 3 παρ. 16 την 

οργάνωση μόνιμης διαιτησίας από την ΕΕΤΤ, βάσει προεδρικού διατάγματος, το 

οποίο θα ήταν ίσως το κατάλληλο μέσο ενσωμάτωσης των Κανόνων Πολιτικής 

Επίλυσης των Διαφορών της ICANN στο δίκαιο της χώρας μας. Σύμφωνα με τη 

διάταξη αυτή εκδόθηκε το ΠΔ 388/2002107, το οποίο, ωστόσο, καταργήθηκε με το 

άρθρο 70 παρ. 2 του πρόσφατου ν. 3431/2006. Συμπερασματικά, δεν προβλέπεται 

σήμερα κάποια διαδικασία εξώδικης επίλυσης των σχετικών με την καταχώρηση 

διευθύνσεων με κατάληξη «.gr» διαφορών και η μόνη οδός επίλυσής τους είναι η 

προσφυγή στα ελληνικά δικαστήρια.  

 
         Β. Η δικαστική επίλυση των διαφορών  
 

 Η συγκρούσεις που στην πράξη παρουσιάζονται συχνότερα μεταξύ των 

διακριτικών γνωρισμάτων και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων είναι οι εξής: Η 

προσβολή διακριτικού γνωρίσματος που έχει αναγνωριστεί και προστατεύεται στον 

υλικό κόσμο, είτε αυτό είναι σήμα, είτε διακριτικό γνώρισμα του ουσιαστικού 

 
105 Διαθέσιμα στις ιστοσελίδες http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm και http://www.icann.org/udrp-rules-24oct99.htm, 

αντίστοιχα. 
106 Βλ. Άνθιμο, ο.π., Αρμ 2001.1585 
107 Βλ. ΦΕΚ Α 13/3.2.2006 

http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
http://www.icann.org/udrp-rules-24oct99.htm
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συστήματος, από ηλεκτρονική διεύθυνση και η προσβολή νόμιμα καταχωρημένης 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης από άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση. 

 
 1. Προσβολή και προστασία σήματος από domain name 
 
         α. Η προστασία από το δίκαιο των σημάτων (ν. 2239/1994) 
 
   αα. Προστασία συνήθους σήματος 
 
 Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την προσβολή ενός 

σήματος κατά το άρθρο 26 του ν. 2239/1994 αναφέρθηκαν λεπτομερώς παραπάνω, 

(βλ. σ. 8επ). Σκόπιμη είναι, ωστόσο η επανεξέτασή τους στην περίπτωση που η 

προσβολή επέρχεται από κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς η μεταφορά του 

δικαίου των διακριτικών γνωρισμάτων στον κυβερνοχώρο, συνοδεύεται με πλειάδα 

ιδιαιτεροτήτων108. Οι προϋποθέσεις αυτές, λοιπόν, είναι:   

• Η χρήση στις εμπορικές και βιομηχανικές συναλλαγές από τρίτο πρόσωπο 

ένδειξης που αποτελεί παραποίηση ή απομίμηση του σήματος 

Χρήση του σήματος στις συναλλαγές συντρέχει όταν ο τρίτος μη δικαιούχος 

το εκμεταλλεύεται με κάποιον από τους τρόπους, η χρήση των οποίων ανήκει 

αποκλειστικά στον σηματούχο, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 2239/1994.  

 Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η καταχώριση του σήματος παρέχει 

αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του στο δικαιούχο, που λαμβάνει διάφορες μορφές. 

Κάποιες από αυτές απαριθμούνται ενδεικτικά, όπως η χρήση του σε ηλεκτρονικά ή 

οπτικοακουστικά μέσα, που  καλύπτει τη χρήση του σήματος και σε βάσεις 

δεδομένων όπως το διαδίκτυο109. Έτσι, η χρησιμοποίηση από τρίτο ένδειξης όμοιας 

ή παρόμοιας του σήματος, ως ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας, μέσα από την  

οποία λαμβάνουν χώρα συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου ή προβάλλεται η 

δραστηριότητα κάποιας επιχείρησης, πληροί την προϋπόθεση «χρησιμοποίηση του 

σήματος στις συναλλαγές».  

 Όσον αφορά την ταύτιση των σημείων, νοείται η λεκτική τους ομοιότητα, 

καθώς το domain name δεν είναι δυνατό να διαθέτει περισσότερες εξειδικευμένες 

εκφάνσεις, όπως έγχρωμη σύνθεση, ειδική απεικόνιση, κλπ110. Η προσθήκη κωδικού 

χώρας, («.gr», «.com»), δε διαφοροποιεί τη θέση περί ταύτισης των σημείων, καθώς 

αυτός εξυπηρετεί ανάγκες τεχνικού κυρίως χαρακτήρα111. 

                                                 
108 Βλ. Άνθιμο, Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων στον κυβερνοχώρο, ΕπισκΕΔ 1999.1051 
109 Βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.104, Μαρίνο, ο.π., ΕΕμπΔ 2000.147, Άνθιμο, ο.π., ΧρΙΔ 2002.833, Αλεξανδρίδου, ο.π., 

σ.169 
110 Βλ. Άνθιμο, ο.π., σ. 836 
111 Βλ. Άνθιμο, ο.π., ΧρΙΔ 2002.836 
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 Το πότε όμως λαμβάνει χώρα χρήση μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης στις 

εμπορικές συναλλαγές δεν είναι πάντοτε τόσο ξεκάθαρο. Παρακάτω παρατίθενται 

τρεις περιπτώσεις που έχουν προβληματίσει τους ασχολούμενους με αυτό το ζήτημα 

θεωρητικούς. 

 
 ααα. Καταχώρηση domain name για ιδιωτική χρήση 

 
 Προβληματική είναι η περίπτωση κατά την οποία κάποιος έχει μεν 

καταχωρήσει μία ηλεκτρονική διεύθυνση παρόμοια ή παραπλήσια με το επίμαχο 

σήμα, ωστόσο δεν τη χρησιμοποιεί για την προώθηση της επιχείρησής του, αλλά για 

καθαρά προσωπικούς μη βιοποριστικούς λόγους.    

 Κατά την κρατούσα άποψη, η εν λόγω περίπτωση δεν μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με το νομικό οπλοστάσιο περί διακριτικών γνωρισμάτων, καθώς η 

χρήση γίνεται εκτός του συναλλακτικού πεδίου112. Το διαδίκτυο δε συνιστά, άλλωστε, 

έναν αμιγώς εμπορικό χώρο, αλλά καλύπτει πλήθος εκφάνσεων της ανάπτυξης της 

προσωπικότητας, έτσι ώστε η αποστέρηση κατοχύρωσης domain name για 

προσωπική χρήση να μη μπορεί να αποκλειστεί113. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, η 

προστασία του σηματούχου με το 58ΑΚ αν το σήμα αποτελεί ταυτόχρονα και το 

όνομα ή την επωνυμία του, ή ενδεχομένως και με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες, 

αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τους114.  

 
 ααβ. To φαινόμενο του domain  grabbing 

 
 Παρόμοιος προβληματισμός υπάρχει και για την περίπτωση κατά την 

οποία, ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης έχει προβεί στην καταχώρησή της, 

όχι με σκοπό να τη χρησιμοποιήσει για  την προώθηση της επιχείρησής του, αλλά να 

την πουλήσει στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο, έναντι αδράς αμοιβής. Καθίσταται 

σαφές πως ο υποψήφιος αγοραστής της δε θα είναι άλλος από  τον δικαιούχο του 

διακριτικού γνωρίσματος με το οποίο αυτή ταυτίζεται ή ομοιάζει, ο οποίος θα 

συναντήσει εμπόδια στην εξάπλωση της επιχείρησής του στο διαδίκτυο, λόγω της 

προγενέστερης αυτής καταχώρησης. Η συμπεριφορά αυτή είναι ιδιαίτερα αγαπητή 

στους σφετεριστές των διακριτικών γνωρισμάτων στον κυβερνοχώρο και αποδίδεται 

στη διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο domain grabbing115.  

 
112 Βλ. Άνθιμο, ο.π., ΧρΙΔ 2002.835, ιδίου, ο.π., ΕπισκΕΔ 2000.603, Γεωργιάδη, ο.π., σ.1245, Άνθιμο, ο.π., ΧρΙΔ 2002, σ. 835,839, 

Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.106 
113 Βλ. ΄Ανθιμο, ο.π., σ. 837 
114 Βλ. Γεωργιάδη, ο.π., σ.1244 
115 Βλ. ΄Ανθιμο, ο.π., ΧρΙΔ 2002.837 
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 Υποστηρίζεται πως και εν προκειμένω λείπει το στοιχείο της 

χρησιμοποίησης της ένδειξης στις συναλλαγές, κατά συνέπεια μονάχα η θεμελίωση 

της αξίωσης του δικαιούχου στην αδικοπρακτική νομική βάση είναι δυνατή116.  

 Ορθότερη είναι, ωστόσο, η αντίθετη άποψη, κατά την οποία και μόνο η 

καταχώρηση domain name με σκοπό τη μεταπώλησή του, αποτελεί χρησιμοποίηση 

του σήματος στις συναλλαγές, δεδομένου ότι στερεί από τον σηματούχο το δικαίωμα 

χρήσης αυτού στον κυβερνοχώρο117. Αναγνωρίζεται, δηλαδή, πέραν της θετικής 

έννοιας της «χρησιμοποίησης τις συναλλαγές» και μία αποθετική λειτουργία της, η 

οποία επιτρέπει την εφαρμογή των προστατευτικών για τα σήματα διατάξεων118.  

 Διαφορετικό είναι το ζήτημα σχετικά με το αν από τη χρήση αυτή είναι 

δυνατόν να προκύψει κίνδυνος σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό, το οποίο θα 

εξεταστεί παρακάτω. 

 
 
ααγ. Δέσμευση domain name 

 
 Με την προηγούμενη συμπεριφορά, μοιάζει και εκείνη, κατά την οποία 

κάποιος δεσμεύει ένα domain name, χωρίς να προβαίνει σε κάποια περαιτέρω 

ενέργεια προβολής τους119. Μία τέτοια συμπεριφορά αποσκοπεί συνήθως στην 

αποστέρηση από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία-κάτοχο του αντίστοιχου 

διακριτικού γνωρίσματος, της δυνατότητας να το χρησιμοποιήσει και στον 

κυβερνοχώρο.  

 Υποστηρίζεται και για την εν λόγω περίπτωση πως το domain name, 

εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί είναι στις συναλλαγές ανύπαρκτο. Η άποψη, αυτή, 

ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει δεκτή, καθώς η δέσμευσή του και μόνο, αποστερώντας 

από το σηματούχο τη δυνατότητα χρήσης του σήματός του,  αποτελεί σημαντική 

προσβολή του δικαιώματός του, η οποία έγκειται στο ότι δεν μπορεί να ασκήσει το 

αποκλειστικό δικαίωμα που το ίδιο το σήμα του παρέχει120.   

 Η προσβολή υφίσταται, άλλωστε, ανεξάρτητα από το εάν το πρόσωπο που 

έχει προβεί στην καταχώρηση έχει σκοπό να προβεί στην ενεργοποίηση της 

ονομασίας, ή αποσκοπεί απλά στο να παρεμποδίσει το δικαιούχο του σήματος να 

προβεί στην εν λόγω καταχώρηση121.  

 
116 Βλ. Άνθιμο, Η διασφάλιση των διακριτικών γνωρισμάτων στο διαδίκτυο, ο κίνδυνος από τα domain names σ. 604, Σιδηρόπουλο, 

ο.π., σ.162 
117 Βλ. Γεωργιάδη, ο.π., .1245, Άνθιμο, o.π., Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.110 επ. με τις εκεί παραπομπές σε ξένη νομολογία.   
118 Βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.110 επ. 
119  Βλ. ΄Ανθιμο, ο.π. 
120 Βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.106, Αλεξανδρίδου, ο.π., σ.170, Αντωνόπουλο, ο.π., σ.341 
121 Βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.107, Αλεξανδρίδου. ο.π., σ.170 
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 Διαφορετικό είναι το ζήτημα σχετικά με το αν από τη χρήση αυτή είναι 

δυνατόν να προκύψει κίνδυνος σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό, το οποίο θα 

εξεταστεί παρακάτω. 

 

• Σε όμοια ή παρόμοια των εμπορευμάτων για την οποία το σήμα έχει 

καταχωρηθεί δραστηριότητα, έτσι ώστε να προκαλείται κίνδυνος σύγχυσης 

στο καταναλωτικό κοινό. 

          Αναφορικά με τη ταύτιση της δραστηριότητας, σημείο εκκίνησης πρέπει να 

αποτελούν οι κλάσεις στις οποίες έχει λάβει χώρα κατοχύρωση του σήματος122, ενώ 

ο κύκλος των καταναλωτών βάσει του οποίου θα κριθεί ο κίνδυνος σύγχυσης είναι 

αυτός των χρηστών του διαδικτύου, αφού στη δική τους αντίληψη μπορεί να 

υποπέσει η προσβάλλουσα ηλεκτρονική διεύθυνση και η σύγκρουση που 

προκαλείται εξαιτίας της123.  

           Όταν τα προϊόντα που εμπορεύεται ο κάτοχος ιστοσελίδας της οποίας η 

διεύθυνση ταυτίζεται με το σήμα κάποιου τρίτου, είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά 

για τα οποία το σήμα έχει καταχωρηθεί, δε συντρέχει προσβολή του, καθώς αυτό 

προστατεύεται μονάχα για όμοια ή παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες. Στην 

περίπτωση αυτή, εναπόκειται στο σηματούχο να αποδείξει ότι είναι κάτοχος σήματος 

φήμης, το οποίο προστατεύεται ακόμα και από τη χρήση του σε ανόμοια 

εμπορεύματα. 

 
 ααα. Ταυτότητα σημείων και δραστηριοτήτων 

 
          Αντίθετα, η ταυτότητα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και της δραστηριότητας 

του κατόχου της με το σήμα και τα εμπορεύματα για τα οποία αυτό προστατεύεται, 

συνηγορεί στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων στην κατάφαση της 

προσβολής του σήματος, καθώς είναι σχεδόν βέβαιο πως η πλειονότητα των 

χρηστών θα υποθέσει πως η ιστοσελίδα στην οποία έχει οδηγηθεί είναι το 

ηλεκτρονικό κατάστημα του δικαιούχου του σήματος124.  

           
 ααβ. Ταυτότητα σημείων και παρόμοιες δραστηριότητες 

 
          Στην περίπτωση που το σήμα ταυτίζεται με την ηλεκτρονική διεύθυνση, 

ωστόσο τα εμπορεύματα για τα οποία χρησιμοποιείται δεν είναι όμοια, αλλά 

παρόμοια αυτών που προωθούνται/διαφημίζονται μέσω της ιστοσελίδας στην οποία 

 
122 Βλ. Άνθιμο, ο.π., σ. 836 
123 Βλ. Φουντεδάκη, ο.π. σ. 245 
124 Βλ. Άνθιμο, ο.π., ΕπισκΕΔ 2000.600, Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.114 
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αυτή οδηγεί, είναι ερευνητέο αν προκαλείται κίνδυνος σύγχυσης στο καταναλωτικό 

κοινό.  

          Κατά μία άποψη, κρίσιμα για τη κατάφαση του κινδύνου σύγχυσης δεν είναι τα 

εμπορεύματα που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας, αλλά η ιστοσελίδα αυτή 

καθαυτή, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος σύγχυσης να υφίσταται πάντα, ανεξάρτητα από 

τον οικονομικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται οι εκάστοτε διεκδικητές ενός 

domain name125.  

          Προς υποστήριξη της άποψης αυτής προβάλλεται το γεγονός πως το domain 

name δεν αποτελεί παρά μία «στεγνή» λεκτική ένδειξη, που δε συνοδεύεται από 

κανενός είδους παραπομπή στο αντικείμενο δραστηριοποίησης του δικαιούχου της, 

με αποτέλεσμα να είναι πιθανό ο καταναλωτής-χρήστης στην προσπάθεια 

αναζήτησης της ιστοσελίδας της θιγόμενης επιχείρησης, παραπλανώμενος από την 

ομοιότητα του σήματος με την ηλεκτρονική διεύθυνση, να βρεθεί χωρίς τη θέλησή του 

στην ιστοσελίδα του τελευταίου, κάτι το οποίο δεν είναι εξίσου πιθανό στο πλαίσιο 

των υλικών συναλλαγών126.  

          Με την αποδοχή της μετατοπίζεται το κρίσιμο χρονικό σημείο διαπίστωσης του 

κινδύνου σύγχυσης στο σημείο κατά το οποίο ο χρήστης θα σχηματίσει την 

ηλεκτρονική διεύθυνση και όχι σε εκείνο κατά το οποίο, αφού έχει σχηματίσει τη 

διεύθυνση θα διαπιστώσει ότι το ταυτόσημο σήμα αναφέρεται σε διαφορετικά 

προϊόντα ή υπηρεσίες. Μία τέτοια, ωστόσο, μετατόπιση δεν είναι ορθή, διότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 26, ο κίνδυνος σύγχυσης αναφέρεται σε προϊόντα ή 

υπηρεσίες, και η ιστοσελίδα από μόνη της δεν αποτελεί τίποτα από τα δύο, αλλά 

μέσο για την προώθησή τους127.  

          Επιπροσθέτως, η αποδοχή της θα οδηγούσε και στην κατάφαση κινδύνου 

σύγχυσης, ακόμα όταν τα εμπορεύματα με τα οποία σχετίζεται η ιστοσελίδα είναι 

εντελώς διαφορετικά από εκείνα για τα οποία έχει καταχωρηθεί το σήμα, κάτι το 

οποίο είναι αντίθετο στο άρθρο 26 που προστατεύει το σήμα μόνο όταν η απομίμηση 

ή παραποίηση αυτού χρησιμοποιείται για ομοειδή εμπορεύματα.  

          Κατά την κρατούσα άποψη, η ευρεία διάδοση της χρήσης του διαδικτύου, 

καθώς και του ηλεκτρονικού εμπορίου διαμέσου αυτού, επιβάλλει να προχωρήσουμε 

 
125 Βλ. Καράκωστα, ο.π., σ.30, Γεωργιάδη, ο.π., σ. 1244, με παραπομπές στη απόφαση του εφετείου του Dϋsseldorf, Παππά, ο.π., 

ΔΕΕ 2001.607,  Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.114. Την άποψη αυτή φαίνεται να υιοθετεί και η ΜονΠρΑθ 3950/2001, όπου 

«η ως άνω ένδειξη μοιάζει με την συντετμημένη επωνυμία του αιτούντος, με αποτέλεσμα να προκαλείται οπωσδήποτε σύγχυση 

στο χρήστη, οποίος αναζητώντας στο διαδίκτυο το αιτούν, βρίσκεται στη σελίδα του καθ’ ού», βλ. Παππά, ο.π., σ.607. 
126 Βλ. Φουντεδάκη, ο.π., σ. 244 
127 Βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.116 
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στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας και να κρίνουμε με βάση τα εμπορεύματα που 

προσφέρονται μέσω αυτής128.  

          Έτσι, ο κίνδυνος σύγχυσης στοιχειοθετείται από το συνδυασμό του domain 

name με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας στην οποία οδηγεί η πληκτρολόγησή του, 

καθώς έτσι διακρίνονται οι περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος σύγχυσης είναι απλά 

πρόσκαιρος και συγκυριακός, από εκείνες κατά τις οποίες είναι ουσιαστικά και νομικά 

αξιολογήσιμος129.  Εφόσον διαπιστωθεί ότι η τελευταία παρουσιάζει εμπορεύματα ή 

υπηρεσίες που μοιάζουν με αυτά που εντάσσονται στο προστατευτικό πεδίο του 

σήματος, τότε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 26 του ν. 2239/1994130.  

          Πρέπει να σημειωθεί ακόμα, πως έχει κριθεί νομολογιακά ότι η σύγχυση των 

χρηστών του διαδικτύου δεν αποτρέπεται από τυχόν διευκρίνιση που περιλαμβάνεται 

στην ιστοσελίδα ότι αυτή δεν έχει κάποιου είδους σχέση με την επιχείρηση του 

σηματούχου131.  

 
  
ααγ. Παρόμοια σημεία και συναφείς δραστηριότητες 

 
           Ζήτημα τίθεται εάν στην περίπτωση σύγκρουσης σήματος και παραπλήσιου 

domain name που χρησιμοποιείται για συναφείς δραστηριότητες, θα εφαρμοστούν οι 

αρχές που ισχύουν για τη διαπίστωση του κινδύνου σύγχυσης σε κάθε άλλη 

περίπτωση ή μήπως οι τεχνικές ιδιαιτερότητες του διαδικτύου μεταβάλλουν ποιοτικά 

την κρίση μας περί αυτού, η οποία πρέπει να γίνει με μεγαλύτερη αυστηρότητα απ’ 

ότι στις λοιπές επιχειρηματικές συναλλαγές 132. 

           Υποστηρίχθηκε ότι λόγω της μικρής έκτασης των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, 

που εθίζει τον χρήστη στην προσοχή ακόμα και των μικρών διαφοροποιήσεων133, 

των τεχνικών ιδιαιτεροτήτων που καθιστούν τα domain names αγαθό σε ανεπάρκεια, 

και της ακρίβειας που απαιτείται κατά την πληκτρολόγησή τους στον υπολογιστή, θα 

έπρεπε να αποκλίνουμε από την αυστηρότητα των νομολογιακά διαπλασμένων 

κανόνων, με αποτέλεσμα και η απλή προσθήκη μιας παύλας να αποτελεί επαρκή 

διαφοροποίηση που αίρει τον κίνδυνο σύγχυσης μεταξύ σήματος και domain 

name134.  

 
128 Βλ. Γεωργιάδη, ο.π., σ. 1245, Παππά, ο.π., σ.606 
129 Βλ. Φουντεδάκη, ο.π., σ. 244 
130 Βλ. ΄Ανθιμο, ο.π., ΧρΙΔ 2002.837 
131 Βλ. ΠΠρΑθ 3359/2003, ΕΕΜΠΔ 2003.695 
132 Βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.120 
133 Βλ. Μαρίνο, ο.π., σ.145 
134 Bλ. Γεωργιάδη, ο.π., σ. 1246, Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.122 με τις εκεί παραπομπές στη γερμανική νομολογία. 
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           Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να ληφθεί υπόψιν πως όταν κάποιος θέλει να 

οδηγηθεί σε μία ιστοσελίδα, θα σχηματίσει την ένδειξη που αποτελεί το domain name 

αυτής, και όχι κάποια άλλη παρόμοια, με συνέπεια ο κίνδυνος σύγχυσης να είναι 

περιορισμένος135. Άλλωστε, η απαγόρευση χρησιμοποίησης ονομασιών επειδή απλά 

προσομοιάζουν με κατατεθειμένα σήματα, θα οδηγούσε λόγω και του πεπερασμένου 

των domain names σε προβλήματα απόκτησής τους136. Συνεκτιμητέο είναι, άλλωστε, 

και το γεγονός πως όταν το δεύτερο επίπεδο της ονομασίας είναι παρόμοιο και όχι 

όμοιο με το σήμα, ο σηματούχος δεν εμποδίζεται τεχνικά στην απόκτηση domain 

name ίδιου με το σήμα του. Κατά πόσο είναι, λοιπόν δυνατή η προστασία του σε μια 

τέτοια περίπτωση137; 

           Η άποψη αυτή οδηγείται, λοιπόν, στο συμπέρασμα πως οι τεχνικές 

ιδιαιτερότητες του διαδικτύου επιβάλλουν μία συσταλτική ερμηνεία του κινδύνου 

σύγχυσης, έτσι ώστε όταν το domain name απλώς μοιάζει με προγενέστερο σήμα, να 

γίνεται δεκτό πως δε δημιουργείται κίνδυνος σύγχυσης στο συναλλακτικό κοινό138.  

          Υποστηρίζεται, ωστόσο, και η αντίθετη άποψη, κατά την οποία ο κίνδυνος 

σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού είναι ο ίδιος, είτε αυτό κινείται στον συνηθισμένο 

συναλλακτικό χώρο, είτε στον κυβερνοχώρο. Διότι, ναι μεν ο χρήστης πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα ακριβής κατά την αναζήτηση μιας ιστοσελίδας μέσω του domain name που 

αντιστοιχεί σε αυτήν, αλλά δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι το γεγονός αυτό έχει 

μεταβάλλει τις συνήθειες του μέσου, μετρίων γνώσεων και παρατηρητικότητας, 

καταναλωτή του διαδικτύου139.  

          Υπέρ της άποψης αυτής τίθεται και το επιχείρημα κατά το οποίο ο κίνδυνος 

σύγχυσης δεν περιορίζεται μόνο στον κίνδυνο παραπλανητικής καθοδήγησης του 

χρήστη στην ιστοσελίδα του προσβολέα, αλλά είναι δυνατό να συνίσταται και στο 

σχηματισμό της εσφαλμένης εντύπωσης από μέρους του χρήστη ότι υπάρχουν 

οικονομικοί ή άλλοι δεσμοί μεταξύ των δύο επιχειρήσεων, (έμμεσος κίνδυνος 

σύγχυσης)140. 

          Παράλληλα, δεν πρέπει να αγνοείται και η ιδιαιτερότητα του άγνωστου στο 

διαδίκτυο ελληνικού αλφαβήτου, η οποία σχετικοποιεί κατά πολύ την έννοια της 

πλήρους ταύτισης του προσβαλλόμενου σήματος με το domain name του 

 
135 Πρβλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σ.174, Φουντεδάκη, ο.π., σ. 246 
136Βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.121 
137 Βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.120 
138 Βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.121, Αλεξανδρίδου, ο.π., σ.174, Άνθιμο, ο.π, ΕπισκΕΔ 2002.601 
139 Βλ. Γεωργιάδη, ο.π., σ.1246, Άνθιμο, ο.π., ΔΕΕ 1999.1243, όπου «μικροαλλαγές στον τρόπο γραφής του σημείου, όπως λ.χ. ο 

χωρισμός των γραμμάτων μεταξύ τους με τελείες, δεν αναιρούν τον κίνδυνο σύγχυσης». 
140 Βλ. Φουντεδάκη, ο.π., σ. 246 
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προσβολέα, καθώς μπορούν να προταθούν περισσότερες της μία αποδόσεις κάθε 

ελληνικής λέξης με λατινικούς χαρακτήρες141. 

          Ορθότερη είναι ίσως η άποψη που κινείται ανάμεσα στις δύο προηγούμενες, 

σύμφωνα με την οποία το ζήτημα πρέπει να κρίνεται στη συγκεκριμένη κάθε φορά 

περίπτωση142.   

          Κλείνοντας το κεφάλαιο που σχετίζεται με τον κίνδυνο σύγχυσης του 

καταναλωτικού κοινού, πρέπει να αναφέρουμε πως στις περιπτώσεις που δεν 

υπάρχει χρήση της ιστοσελίδας για την οποία καταχωρήθηκε το domain name, δεν 

υπάρχει και κίνδυνος σύγχυσης143. Έτσι, όταν κάποιος καταχωρεί ένα domain name, 

είτε με σκοπό να το μεταπωλήσει, είτε να το διατηρήσει δεσμευμένο, δε χωρεί 

εφαρμογή του άρθρου 26 ν.2239/1994. Εν προκειμένω, ίσως είναι δυνατή η 

προστασία του σηματούχου με άλλες διατάξεις, όπως το άρθρο 1 του ν.146/1914 ή 

τα 914, 919 και 58 ΑΚ144. 

 

• Εφόσον δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 ν. 2239/1994 

          Το άρθρο 20 ν. 2239/1994 περιορίζει το δικαίωμα επί του σήματος, καθώς 

ορίζει πως το απόλυτο δικαίωμα που αυτό παρέχει στο δικαιούχο του, δεν εμποδίζει 

τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές  το όνομα, την επωνυμία, τη διεύθυνση ή 

άλλα χαρακτηριστικά τους, καθώς και το ίδιο το σήμα, αν αυτό είναι αναγκαίο για να 

δηλωθεί ο προορισμός κάποιου εμπορεύματος, ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα 

ή ανταλλακτικά145. Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα αν το άρθρο 20 μπορεί να 

εφαρμοστεί και στο διαδίκτυο. 

          Κατά μία άποψη, βασισμένη στην αρχή του ελεύθερου σχηματισμού του 

domain name, η οποία δεν ισχύει και για την  επωνυμία, το άρθρο αυτό δεν βρίσκει 

εν προκειμένω εφαρμογή146. Όμως, η προνομιακή μεταχείριση της επωνυμίας, δεν 

οφείλεται στους αυστηρούς κανόνες που διέπουν το σχηματισμό της, αλλά στο 

δικαίωμα του ατόμου να  χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, τόσο αυτή, όσο και το όνομά 

 
141 Βλ. Φουντεδάκη, ο.π., σ. 247 
142 Βλ. Αντωνόπουλο, ο.π., σ.342 
143 Βλ. ΕφΑθ 6012/2005, ΔΕΕ 2006.278, Πρβλ όμως και την ΠΠρΘ 14638/2001, ΑΡΜ 2001.1533, όπου γίνεται δεκτό πως πληρούται 

η προϋπόθεση της παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού από ιστοσελίδα που βρίσκεται υπό κατασκευή, δηλαδή άνευ 

περιεχομένου, με την αιτιολογία πως αρκεί ο κίνδυνος δημιουργίας σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό.    
144 Οι εν λόγω διατάξεις μπορούν να τύχουν εφαρμογής και σε άλλες περιπτώσεις, στις οποίες δε θα υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης ή 

χρήση του διακριτικού γνωρίσματος στις συναλλαγές, ή δε θα αποδεικνύεται σκοπός ανταγωνισμού (βλ. Γεωργιάδη, ο.π., 

σ.1247). 
145 Βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.124, Αλεξανδρίδου, ο.π., σ.169 
146 Βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.125 
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του. Κατά συνέπεια, ο δικαιούχος του σήματος δεν μπορεί να απαγορεύσει σε τρίτον 

να χρησιμοποιεί το όνομά του ή την επωνυμία του ως domain name147.   

 

          Όταν, λοιπόν πληρούνται οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις, λαμβάνει 

χώρα προσβολή του σήματος από ηλεκτρονική διεύθυνση και ο σηματούχος μπορεί 

να εγείρει τις παρεχόμενες σε αυτόν από το δίκαιο των σημάτων αξιώσεις.  

 
            αβ. Προστασία σήματος φήμης 
 
            Αποφασιστική για τη διαπίστωση πως ένα σήμα απολαμβάνει την αυξημένη 

προστασία του σήματος φήμης, είναι η επικράτησή του, όχι μόνο στον κυβερνοχώρο, 

αλλά και στις μη ψηφιακές συναλλαγές148, στην περίπτωση που το διαδίκτυο 

αποτελεί έναν επιμέρους τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του 

σηματούχου. Αντίθετα, όταν η επιχείρηση δραστηριοποιείται αποκλειστικά στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές, η ύπαρξη σήματος φήμης θα κριθεί με βάση τον 

«κυβερνοκαταναλωτή»149.  

           Όπως και το σήμα συνήθους διακριτικής δύναμης, έτσι και το σήμα φήμης 

μπορεί να προστατευτεί από το άρθρο 26 του ν. 2239/1994 έναντι της καταχώρησης 

όμοιας ή παρεμφερούς με αυτό ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Η διαφορά στις 

προϋποθέσεις προσβολής του έγκειται στο ότι δεν απαιτείται η χρήση του από τρίτον 

στις εμπορικές συναλλαγές  να είναι συνδεδεμένη με όμοια ή παρεμφερή προϊόντα, 

ούτε να προκληθεί κίνδυνος σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό. Κι αυτό διότι, το 

σήμα φήμης δεν προστατεύεται μόνο έναντι του κινδύνου σύγχυσης, αλλά και έναντι 

του κινδύνου εξασθένισής του.  

          Κατά συνέπεια, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί προσβολή σήματος φήμης 

από ηλεκτρονική διεύθυνση, απαιτείται η χρήση της διεύθυνσης από το τρίτο 

πρόσωπο να προσπορίζει σε αυτόν χωρίς εύλογη αιτία αθέμιτο όφελος από την 

αυξημένη φήμη της ή να εξασθενίζει το διακριτικό της χαρακτήρα150.  

          Για την κατάφαση της προσβολής του σήματος φήμης δεν αρκεί η απλή 

επίθεσή του στη θέση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, κι αυτό, διότι δύσκολα μπορεί να 

αποδειχθεί πρόθεση του κατόχου του domain name για εξαγωγή οφέλους μόνο από 

την πράξη αυτή. Όταν όμως η επιλογή της ονομασίας αποσκοπεί ακριβώς στην 

εκμετάλλευση της ελκυστικότητας του διακριτικού γνωρίσματος, ή όταν ο κάτοχος 

 
147 Βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.125 
148 Βλ. Μαρίνο, ο.π., σ.154, Βλ. ωστόσο και αντίθετη άποψη του ΄Ανθιμου, ο.π., ΔΕΕ 1999.823, Αντωνόπουλο, ο.π., σ.342, 

Αλεξανδρίδου, ο.π., σ.173 
149 Βλ. Φουντεδάκη, ο.π., σ. 242 
150 Βλ. Άνθιμο, ο.π., ΔΕΕ 1999.1245 
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επέλεξε το συγκεκριμένο όνομα με σκοπό την αμαύρωση του ομώνυμου σήματος, 

είναι πολύ πιθανό να στοιχειοθετηθεί προσβολή του151.   

          Το σήμα φήμης δεν αποκλείεται, πέραν της προστασίας του άρθρου 26 του ν. 

2239/1994, να απολαμβάνει και της προστασίας του άρθρου 1 του ν.146/1914, 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του, (βλ. παρακάτω, σ. 40επ.). 

 
       αγ. Οι αξιώσεις του σηματούχου 
 
          Οι αξιώσεις που δύναται να εγείρει ο σηματούχος στην περίπτωση που το 

σήμα του προσβάλλεται, κατά τα ανωτέρω, από ηλεκτρονική διεύθυνση, είναι οι 

προβλεπόμενες στο άρθρο 26 του ν. 2239/1994, ήτοι κυρίως η αξίωση για άρση της 

προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον, και η αξίωση αποζημίωσης. 

 

 

 

αγα. Η προσαρμογή τους στον ιδιάζοντα χαρακτήρα των  

                   domain names 

   
          Ο σηματούχος, ωστόσο, χρειάζεται περισσότερες δικονομικές δυνατότητες 

προς απάλειψη της παράνομης κατάστασης που προκύπτει από την καταχώρηση 

του επίμαχου domain name, καθώς τόσο η παράλειψη της προσβολής, όσο και η 

πιθανή επιδίκαση αποζημίωσης δεν του προσπορίζουν αυτό που επιθυμεί, δηλαδή 

το ίδιο το domain name. Η ικανοποίησή του μπορεί να γίνει εφικτή, μονάχα όταν 

πραγματοποιηθεί απενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από την ΕΕΤΤ, έτσι 

ώστε αυτός να μπορέσει να το καταχωρήσει ως δική του διεύθυνση152.   

          Για το λόγο αυτό έχει υποστηριχθεί η αναγκαιότητα χορήγησης επιπρόσθετων 

αξιώσεων, όπως λ.χ.: της αξίωσης συναίνεσης διαγραφής του domain name, με την 

οποία θα ζητείται από τον κάτοχό του έγγραφη δήλωση συναίνεσής του στη 

διαγραφή της διεύθυνσης με την επιμέλεια της ΕΕΤΤ και που θα πρόκειται 

ουσιαστικά για δήλωση βούλησης-παραίτησης από το δικαίωμα επί αυτής, και της 

αξίωσης μεταβίβασης του domain name από τον κάτοχό του στον δικαιούχο του 

σήματος153.  

 
151 Βλ. Άνθιμο, ο.π., ΕπισκΕΔ 2000.606 
152 Βλ.  Άνθιμο, ο.π., ΕπισκΕΔ 2000.609επ., Αλεξανδρίδου, ο.π., σ. 176                                                                                                                                                 
153 Βλ. Άνθιμο, ο.π., ΕπισκΕΔ 2000. 610. Κάτι αντίστοιχο δέχεται η ΠΠρΘες 14638/2001, ο.π., η οποία υποχρεώνει την εναγόμενη να 

προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες απενεργοποίησης της διεύθυνσής της, όπως λ.χ. στην κατάθεση από αυτήν αίτησης 

στον αρμόδιο διαχειριστή των ονομάτων με κατάληξη .gr.  
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          Ορθότερο θα ήταν ωστόσο, αντί να προχωρήσουμε στη χορήγηση 

επιπρόσθετων αξιώσεων στο σηματούχο, να προσαρμόσουμε τις ήδη υπάρχουσες 

στις ανάγκες της προκείμενης περίπτωσης, προβαίνοντας σε μία ευρεία ερμηνεία 

τους. 

          Έτσι, γίνεται δεκτό, πως η αξίωση μεταβίβασης του domain name μπορεί να 

στηριχθεί, αφενός στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, βάσει των οποίων 

ο σηματούχος μπορεί να απαιτήσει από τον κάτοχο του domain name το περιελθόν, 

δηλαδή την ίδια την ονομασία, αφετέρου, στην 297 εδ. β ΑΚ, βάσει της οποίας 

μπορεί αντί χρηματικής αποζημίωσης να ζητηθεί η αποκατάσταση της προτέρας 

κατάστασης, ήτοι η μεταβίβαση του domain name από τον προσβολέα στον 

δικαιούχο154. Ενισχυτικός αυτής της δυνατότητας είναι και ο κατασχετός χαρακτήρας 

των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, κάτι που σημαίνει πως αυτές μπορούν να 

αποτελέσουν και αντικείμενο μεταβίβασης.  

 Επιπροσθέτως υποστηρίζεται155 πως στην περίπτωση του domain name, η 

αξίωση άρσης της προσβολής ισοδυναμεί με την παραίτηση του δικαιούχου από το 

δικαίωμα επί της επίδικης ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Υπό το πρίσμα αυτό γίνεται 

δεκτό πως η απόφαση που στο διατακτικό της διατάσσει τον καθού να «προβεί σε 

όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες … προς την απενεργοποίηση του domain name 

του», εννοεί την παραίτησή του από την επίδικη διεύθυνση156. 

 
       β. Η προστασία από το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων 
 
 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σε θεωρία και νομολογία γίνεται δεκτή η 

εφαρμογή των προστατευτικών των διακριτικών γνωρισμάτων διατάξεων και στο 

σήμα, όταν αυτό χρησιμοποιείται ή έχει επικρατήσει στις συναλλαγές ως διακριτικό 

γνώρισμα του ουσιαστικού συστήματος.  

 Αυτές του παρέχουν προστασία όταν ο ν. 2239/1994 δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί, όπως λ.χ. όταν η χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης γίνεται για 

ανόμοια προϊόντα ή όταν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 20 ν. 

2239/1994157, γι’ αυτό και υποστηρίζεται πως προστατεύουν αποτελεσματικότερα το 

σηματούχο158. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους αναφέρονται λεπτομερώς 

παρακάτω (βλ. σ. 43επ). 

  

                                                 
154 Βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ. 142, Χαντζόπουλο, Παρατηρήσεις σε ΜπνΠρΑθ 7218/2001, ΧρΙΔ 2001.747 
155 Βλ. Μάλαμα, ο.π, ΔΕΕ 2001.497 
156 Βλ. Μαρίνο, ο.π., σσ. 155, 156 
157 Βλ. ΄Ανθιμο, ο.π, ΧρΙΔ 2002.837  
158 Βλ. Άνθιμο, ο.π., Γεωργιάδη, ο.π., σ.1247 
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                    γ. Η προστασία του από το άρθρο 1 ν. 146/1914 
 
 Το άρθρο αυτό μπορεί να βρει εφαρμογή στις περιπτώσεις αθέμιτου 

παρεμποδιστικού ανταγωνισμού, στις οποίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα 

άρθρα 26 ν. 2239/1994 και 13 ν. 146/1914, λόγω της απουσίας κινδύνου 

σύγχυσης159. Τέτοιες είναι ενδεικτικά η καταχώρηση του σήματος με σκοπό τη 

μεταπώληση ή την εξουδετέρωσή του, καθώς και η καταχώρηση περισσότερων 

παρεμφερών domain names, που αποστερεί ουσιαστικά τον φορέα παρόμοιου 

σήματος από τη δυνατότητα καταχώρησής του ως domain name160.   

 Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εφαρμογή του είναι, 

κατ’ αρχήν η καταχώρηση του σήματος ως ηλεκτρονικής διεύθυνσης, που να είναι 

αντικειμενικά πρόσφορη να βλάψει τον φορέα του, ακόμα κι αν δεν υφίσταται σχέση 

ανταγωνισμού μεταξύ των δύο επιχειρήσεων.  

 Σύμφωνα, ωστόσο, με την άποψη της νομολογίας, απαιτείται σχέση 

ανταγωνισμού μεταξύ τους, η οποία προϋποθέτει πως αυτές απευθύνονται στο ίδιο 

καταναλωτικό κοινό. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή του μπορεί να γίνει δεκτή, μόνο 

εφόσον η ύπαρξη σχέσης ανταγωνισμού δεν προσδιοριστεί με τα παραδοσιακά 

κριτήρια της στενής σχέσης ανταγωνισμού, αλλά βασιστεί στο γεγονός ότι το 

πρόσωπο που απέκτησε την ηλεκτρονική διεύθυνση ενήργησε με σκοπό να την 

εκμεταλλευτεί οικονομικά και όχι να ασκήσει ανταγωνιστική δραστηριότητα στην ίδια 

σχετική αγορά161. 

  Τέλος, απαιτείται η χρήση αυτή να αντίκειται στα χρηστά ήθη, κάτι το οποίο 

θα ισχύει όταν γίνεται με σκοπό την παρεμπόδιση του φορέα του σήματος να 

επεκταθεί στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το ή την προσπόριση αθέμιτου οφέλους 

από τη χρήση του.  

 Οι αξιώσεις που το άρθρο αυτό παρέχει είναι η αξίωση άρσης της 

προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον, καθώς και η αξίωση αποζημίωσης, με 

τις όποιες διαφοροποιήσεις ισχύουν στην περίπτωση των domain names, (βλ. 

παραπάνω, σ. 44 επ.).   

 

      δ. Η προστασία από τον Κανονισμό 268/1973 της ΕΕΤΤ 
 

                                                 
159 Παρεμπόδιση του ανταγωνισμού υφίσταται όταν μια επιχείρηση επιδιώκει την προώθηση των εμπορευμάτων της στην αγορά, 

στηριζόμενη, όχι στη βελτιωμένη παραγωγικότητα, οργάνωση και αποδοτικότητά της, αλλά καταφεύγοντας σε μέσα 

παρακώλυσης της επαγγελματικής δραστηριότητας των ανταγωνιστών της,  (βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.131). 
160 Βλ. Γεωργιάδη, ο.π., σ.1247, Παππά, ο.π., ΧρΙΔ 2001.367, Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ. 136. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν 

αποκλείεται να τύχουν εφαρμογής και τα 914, 919 ΑΚ.  
161 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σ.180 
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 Ο σηματούχος μπορεί επιπροσθέτως να προστατευτεί, αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες που του παρέχει ο κανονισμός 268/1973 της ΕΕΤΤ. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 αυτού, μπορεί να ζητηθεί με αίτηση τρίτου από την 

ΕΕΤΤ η διαγραφή κάποιου domain name αν συντρέχει λόγος που δε θα επέτρεπε 

την εκχώρησή του, όπως είναι «η σύνθεση του domain name από αλφαριθμητικά 

στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο το οποίο  έρχεται σε σύγκρουση με προηγούμενα 

δικαιώματα τα οποία έχουν τρίτοι, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο», (βλ. άρθρο 5 

παρ. 2 εδ. α  απόφασης).  

 Το ίδιο αίτημα, μπορεί άλλωστε να προβληθεί και στην περίπτωση 

«έκδοσης αμετάκλητης απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται σύμφωνα με το 

ελληνικό δίκαιο προγενέστερο δικαίωμα τρίτου στο όνομα χώρου με κατάληξη gr. 

(…)», (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β απόφασης ΕΕΤΤ).  

 
      
 
 
 
 
 ε. Η παθητική νομιμοποίηση της ΕΕΤΤ
 
 Διάφορες απόψεις έχουν υποστηριχθεί σχετικά με το αν ο σηματούχος 

μπορεί να στραφεί ενώπιον των δικαστηρίων κατά του φορέα που ενεργεί τις 

καταχωρήσεις, ήτοι κατά της ΕΕΤΤ σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων του. 

 Δεδομένου του τρόπου οργάνωσης του συστήματος καταχώρησης των 

ηλεκτρονικών διευθύνσεων, ο οποίος δεν επιτρέπει ευρεία δυνατότητα ελέγχου, 

υποστηρίζεται πως η ευθύνη του φορέα καταχώρησης πρέπει να περιορισθεί στις 

περιπτώσεις που αυτός γνωρίζει την παράβαση ή όταν η παράβαση είναι 

προφανής162. 

 Υποστηρίζεται ακόμα πως, κατ’ εξαίρεση, και μόνο στην περίπτωση που η 

λήψη των στοιχείων του κατόχου του ονόματος χώρου δεν κατέστη δυνατή ενόψει 

του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων που δεσμεύει την ΕΕΤΕ (άρθρο 15 του 

Κανονισμού της ΕΕΤΤ), νομιμοποιείται παθητικά η ίδια163. 

 Ορθότερο είναι η κρίση σχετικά με το επιτρεπτό της παθητικής 

νομιμοποίησης της ΕΕΤΤ να βασιστεί στη διαπίστωση πως για να υλοποιηθεί η 

απαγόρευση της χρήσεως ενός  domain name είναι απαραίτητη η τεχνική 

παρέμβασή της. Με αυτή την παρέμβαση θα αποκλειστεί η χρήση του domain name, 

                                                 
162 Βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.152 
163 Βλ. ΠΠρΘ 6501/2006, ΕπισκΕΔ 2006.872 
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είτε με τη διαγραφή του από το Μητρώο της ΕΕΤΤ, είτε με την απόδοσή του στη 

χρήση του δικαιούχου.  

 Αυτονόητο είναι, λοιπόν, πως για να ενεργήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

η ΕΕΤΤ και συνεπώς για να δεσμεύεται από την απόφαση που θα εκδοθεί, πρέπει να 

είναι διάδικος στη δίκη που θα ανοιχθεί, χωρίς ωστόσο να είναι απαραίτητη η απειλή 

κυρώσεων εναντίον της164.  

 Ακολουθώντας αυτό το σκεπτικό, η νομολογία δέχεται την παθητική 

νομιμοποίηση της ΕΕΤΤ. Αντίθετα, δε νομιμοποιούνται παθητικά οι παροχείς 

υπηρεσιών διαδικτύου, δηλαδή οι καταχωρητές, αφού μην έχοντας καμία συμμετοχή 

στην κατάρτιση των αιτήσεων εκχώρησης δε συμπράττουν στην προσβολή. 

Άλλωστε, δεν έχουν και τα μέσα για να προβούν στην άρση της προσβολής, 

απενεργοποιώντας επίμαχο το domain name165. 

 Προσεκτική εφαρμογή των αξιώσεων κατά της ΕΕΤΤ θα πρέπει να γίνεται 

στο πλαίσιο της δίκης ασφαλιστικών μέτρων, η  παρεχόμενη από τα οποία 

προστασία δεν επιτρέπεται να υπερακοντίζει τον σκοπό τους. Έτσι, η ακύρωση της 

καταχώρησης και η διαγραφή του domain name από το Μητρώο, θα πρέπει να 

γίνεται μόνο στο πλαίσιο της διαγνωστικής δίκης με τελεσίδικη απόφαση, ενώ στο 

πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας, ορθότερη παρίσταται η προσωρινή 

«απενεργοποίηση» του επίδικου domain name μέχρι την οριστική εκκαθάριση της 

διαφοράς166.   

 

                            στ. Ανακεφαλαίωση  
 
 Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, στην περίπτωση που ο 

φορέας ενός σήματος προσβάλλεται από ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορεί να στραφεί 

στα ελληνικά δικαστήρια και επικαλεστεί την προστασία: 

• Του άρθρου 26 ν. 2239/1994, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση της 

χρήσης του στις εμπορικές και βιομηχανικές συναλλαγές, για όμοιες ή 

παρόμοιες δραστηριότητες, από την οποία προκαλείται κίνδυνος 

σύγχυσης. 

• Του άρθρου 13 ν. 146/1914, εάν το σήμα επιτελεί και λειτουργία διακριτικού 

γνωρίσματος. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται η χρήση του να 

                                                 
164 Βλ. ΕφΑΘ 6762/2007, Ά Δημοσίευση Νόμος, ΜονΠρΠατρ 868/2001, ΔΕΕ 2001.711, ΠΠρΑθ 3359/2003, ΕφΑθ 6012/2005, ΔΕΕ 

2006.278, ΠΠρΑθ 4327/2003, ΔΕΕ 2004.750 
165 Βλ. ΠΠρΘες 6501/2006, ΕπισκΕΔ 2006.872 με τις εκεί παραπομπές. 
166 Βλ. Παππά, ο.π., ΧρΙΔ 2001.368, Μαρίνο, ο.π., σ. 155επ., Σιδηρόπουλο, ο.π., σ. 163, ΜονΠρΘ 8198/2001, ΕπισκΕΔ 2001.241, 

ΜονΠρΑθ 5567/2001, ΔΕΕ 2001.600 
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γίνεται για όμοιες/παρόμοιες δραστηριότητες, αλλά αρκεί να υπάρχει 

κάποια συνάφεια μεταξύ τους, ώστε να προκαλείται κίνδυνος σύγχυσης.  

• Του άρθρου 58 ΑΚ, αν το σήμα επιτελεί παράλληλα και ονοματική 

λειτουργία, οπότε και αυτό προστατεύεται από την οποιαδήποτε χρήση 

του, όχι μόνο στις εμπορικές και βιομηχανικές συναλλαγές, εφόσον αυτή 

δε δικαιολογείται για κάποιον λόγο. Κίνδυνος σύγχυσης δεν απαιτείται.  

• Του άρθρου 1 του ν. 146/1914, το οποίο καλύπτει συμπεριφορές που δεν 

μπορούν να προστατευτούν από τα ανωτέρω άρθρα. Τέτοιες είναι η 

καταχώρηση της προσβάλλουσας το σήμα διεύθυνσης με σκοπό τη 

μεταπώλησή της, ή τη δέσμευσή της, όπου δεν υφίσταται ο κίνδυνος για 

τη δημιουργία σύγχυσης, καθώς και όλες οι περιπτώσεις, στις οποίες 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της χρήσης του σήματος στις συναλλαγές με 

σκοπό ανταγωνισμού, και της αντίθεσης της χρήσης στα χρηστά ήθη. Ο 

σκοπός ανταγωνισμού, ωστόσο, πρέπει να νοηθεί ευρέως, βασιζόμενος 

στην προϋπόθεση πως το πρόσωπο που κατοχύρωσε τη διεύθυνση το 

έκανε με σκοπό να την εκμεταλλευτεί οικονομικά. 

 Οι αξιώσεις που παρέχονται σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, με τις 

όποιες διαφοροποιήσεις σημειώθηκαν, είναι η αξίωση άρσης της προσβολής και 

παράλειψής της στο μέλλον, καθώς και αποζημίωσης, εφόσον υπάρχει ζημία και 

υπαιτιότητα. Παρατηρείται, λοιπόν, η πιθανότητα συρροής περισσότερων μεταξύ 

τους αξιώσεων.  

 Όσον αφορά την αξίωση άρσης της προσβολής, αυτή μπορεί να στραφεί, 

είτε κατά του κατόχου της διεύθυνσης, οπότε λαμβάνει τη μορφή της υποχρέωσής 

του να  προβεί προς την ΕΕΤΤ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

απενεργοποίησή της167, είτε κατά της ΕΕΤΤ, οπότε και λαμβάνει τη μορφή της 

αξίωσης οριστικής απενεργοποίησης της επίμαχης διεύθυνσης και της απόδοσή της 

στο δικαιούχο του σήματος, ή ακόμα και της προσωρινής απενεργοποίησης και 

απόδοσης, όταν πρόκειται για δίκη ασφαλιστικών μέτρων168. Ο σηματούχος μπορεί, 

επίσης να ζητήσει και την απαγόρευση από την ΕΕΤΤ της χορήγησης στον κάτοχο 

της επίμαχης διεύθυνσης νέο domain name που να αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

παραποίηση ή απομίμηση του προηγούμενου169. 

 Σε κάθε περίπτωση, ο προσβαλλόμενος, μπορεί, πέραν της αναζήτησης 

της προστασίας του ενώπιον των δικαστηρίων, να ζητήσει με αίτησή του τη διαγραφή 

 
167 Βλ. ΠΠρΘ 14638/2001, ο.π., ΜονΠρΑθ 1554/2002, ΕπισκΕΔ 2002.30 
168 Πρβλ και ΜονΠρΑθ 9485/2000, ΕπισκΕΔ 2000.1094 
169 Βλ. ΜονΠρΑθ 1554/2002, ο.π. 
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της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του 

κανονισμού της. 

 Τέλος, εξετάζοντας συνοπτικά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος 

της διεύθυνσης έχει προβεί στην καταχώρησή της, είτε για ιδιωτική του χρήση, είτε με 

σκοπό να τη μεταπωλήσει ή να τη διατηρήσει δεσμευμένη, δεδομένης της αδυναμίας 

εφαρμογής των άρθρων 26 ν. 2239/1994 και 13 ν. 146/1914, ελλείψει χρήσης της 

ένδειξης στις συναλλαγές στην πρώτη περίπτωση και κινδύνου σύγχυσης στις 

υπόλοιπες (αφού η ιστοσελίδα σε χρησιμοποιείται), απομένει η προστασία των 

άρθρων 58ΑΚ, 1 του ν. 146/1914 (εκτός από την πρώτη περίπτωση, στην οποία δε 

συντρέχει η προϋπόθεση της χρήσης στις συναλλαγές), και 914, 919 του ΑΚ, εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις τους. 

 

 

 

 

 2. Προσβολή και προστασία διακριτικού γνωρίσματος του 
ουσιαστικού συστήματος από  domain name 
 
           α. Προστασία συνήθους διακριτικού γνωρίσματος 
 
       αα. Από το άρθρο 13 ν. 146/1914 
 
 Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί προσβολή συνήθους διακριτικής δύναμης 

διακριτικού γνωρίσματος του ουσιαστικού συστήματος από κάποια ηλεκτρονική 

διεύθυνση, σύμφωνα με το άρθρο 13 ν. 146/1914, πρέπει να συντρέχουν οι 

κατωτέρω προϋποθέσεις: 

• Χρήση στις εμπορικές και βιομηχανικές συναλλαγές της ίδιας ή 

παρεμφερούς ένδειξης εν είδει διακριτικού γνωρίσματος. Μπορεί στο 

δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων να μην ορίζονται οι θετικές 

εξουσίες του φορέα τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμπεράνουμε 

από έναν τέτοιο ορισμό ποιες ακριβώς συμπεριφορές είναι 

απαγορευμένες, μπορούμε, ωστόσο, να ερμηνεύσουμε τον όρο 

«χρήση του διακριτικού γνωρίσματος», αντλώντας επιχειρήματα από 

το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 2239/1994. Έτσι, θεωρείται χρήση του 

διακριτικού γνωρίσματος στις συναλλαγές η καταχώρησή του ως 

ηλεκτρονική διεύθυνση που συνδέεται με μία συγκεκριμένη 

επιχείρηση. 
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    Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (βλ. σ. 28επ), κατά την 

κρατούσα άποψη, η εν λόγω προϋπόθεση πληρούται και όταν ο κάτοχος της 

διεύθυνσης έχει προβεί στην καταχώρηση, είτε με σκοπό να την πουλήσει, 

είτε απλά για τη διατηρεί δεσμευμένη. Η προϋπόθεση, ωστόσο, της χρήσης 

της ένδειξης εν είδει διακριτικού γνωρίσματος μας οδηγεί στο να 

αποκλείσουμε την εφαρμογή του άρθρου 13 ν. 146/1914 σε αυτές τις 

περιπτώσεις.   

• Το δικαίωμα επί της οποίας αποκτήθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο από 

το χρόνο γέννησης του δικαιώματος επί του προσβαλλόμενου 

διακριτικού γνωρίσματος. Σε αντίθεση με το σήμα, το οποίο 

προστατεύεται έναντι της χρήσης όλων των όμοιων/παρόμοιων 

διακριτικών γνωρισμάτων, ανεξάρτητα αν το δικαίωμα επί αυτών είναι 

προγενέστερο ή μεταγενέστερο του σήματος, για την προσβολή 

διακριτικού γνωρίσματος του ουσιαστικού συστήματος, απαιτείται η 

χρονική του προτεραιότητα.  

 Όσον αφορά τον κρίσιμο χρόνο για την κτήση δικαιώματος επί 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης, αυτός διαφέρει ανάλογα με το αν η 

ηλεκτρονική διεύθυνση συνιστά τρόπο χρήσης κάποιου 

προϋφιστάμενου διακριτικού γνωρίσματος ή αν προστατεύεται 

καθαυτή ως διακριτικό γνώρισμα. Στην πρώτη περίπτωση κρίσιμος 

χρόνος είναι ο χρόνος κτήσης του δικαιώματος επί του διακριτικού 

γνωρίσματος. Στη δεύτερη, κρίσιμος είναι ο χρόνος κατά τον οποίο 

αυτή, εφόσον διαθέτει διακριτική δύναμη και ονοματική λειτουργία, 

χρησιμοποιήθηκε στις συναλλαγές, (οπότε και προστατεύεται ως 

διακριτικό γνώρισμα του άρθρου 13 παρ. 1 ν.146/1914) ή ο χρόνος 

κατά τον οποίο καθιερώθηκε σε αυτές, αν δε διαθέτει ονοματική, αλλά 

μόνο διακριτική δύναμη (οπότε και προστατεύεται ως διακριτικό 

γνώρισμα της παρ. 2 του άρθρου 13 ν.146/1914). Δηλαδή, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω (βλ. σ. 25επ.), δεν ενδιαφέρει ο χρόνος 

κτήσης δικαιώματος επί της διεύθυνσης κατά το άρθρο 3 παρ. 10 της 

απόφασης της ΕΕΤΤ, αλλά η στιγμή γέννησης δικαιώματος επ’ αυτής 

στον «υλικό» κόσμο. 

• Έτσι ώστε να προκαλείται κίνδυνος σύγχυσης στο καταναλωτικό 

κοινό. Σε αντίθεση με τα σήμα που προστατεύεται μόνο από τη χρήση 

του σε όμοια ή ομοειδή προϊόντα, για τα διακριτικά γνωρίσματα του 

ουσιαστικού συστήματος ο κίνδυνος σύγχυσης απαιτεί κάποια χαλαρή 
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συνάφεια ανάμεσα στη δραστηριότητα των δύο επιχειρήσεων, χωρίς 

την ανάγκη τα προσφερόμενα εμπορεύματα να είναι ομοειδή170. Κι 

αυτό διότι η έλλειψη κάθε σχέσης μεταξύ τους θα έχει ως αποτέλεσμα 

τη δυνατότητα παραπλάνησης ενός αμελητέου τμήματος των σχετικών 

συναλλακτικών κύκλων, το οποίο δε θα επαρκούσε για την αποδοχή 

του κινδύνου σύγχυσης171.  

  Έτσι, ο κίνδυνος σύγχυσης δεν αποκλείεται ακόμα κι όταν η 

ιστοσελίδα στην οποία οδηγεί το domain name αφορά ανόμοια προϊόντα ή 

υπηρεσίες, αφού και στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής μπορεί να 

σχηματίσει την εντύπωση πως τα εμπορεύματα προέρχονται από την ίδια 

επιχείρηση ή ότι ανάμεσα στις δύο επιχειρήσεις υπάρχει σχέση συνεργασίας.  

  Τα όσα αναφέρθηκαν στο αντίστοιχο για την προστασία του 

σήματος κεφάλαιο, σχετικά με τον τρόπο κρίσης του κινδύνου σύγχυσης, 

καθώς και με τη σημασία του περιεχομένου της ιστοσελίδας, ισχύουν και για 

την εφαρμογή του άρθρου 13 ν.146/1914. Ισχύει επίσης και ότι η απουσία 

χρήσης της ιστοσελίδας αποκλείει τον κίνδυνο σύγχυσης του καταναλωτικού 

κοινού.  

Ο κρίσιμος κύκλος καταναλωτών με βάση τον οποίο θα εξεταστεί ο 

κίνδυνος σύγχυσης είναι, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αυτός των 

χρηστών του διαδικτύου, αφού μόνο στη δική τους αντίληψη μπορεί να 

υποπέσει η προσβάλλουσα ηλεκτρονική διεύθυνση και η σύγκρουση που 

προκαλείται εξαιτίας της172. 

• Μη άρση του παράνομου χαρακτήρα της χρήσης για κάποιον λόγο. 

Τέτοιος λόγος θα υπάρχει όταν ο κάτοχος του domain name είναι 

ταυτόχρονα φορέας του ίδιου ονόματος ή επωνυμίας, καθώς ο 

καθένας δικαιούται να χρησιμοποιεί το όνομά του στις συναλλαγές 

(επιχείρημα που αντλείται από το άρθρο 58 ΑΚ). 

 
     αβ. Από το άρθρο 1 ν. 146/1914 
 

 Το άρθρο αυτό μπορεί να βρει εφαρμογή στις περιπτώσεις αθέμιτου 

παρεμποδιστικού ανταγωνισμού, στις οποίες δεν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 13 

ν. 146/1914, λόγω της απουσίας κινδύνου σύγχυσης. Τέτοιες είναι ενδεικτικά η 

καταχώρηση του διακριτικού γνωρίσματος ως domain name με σκοπό τη 

 
170 Βλ. Αντωνόπουλο, ο.π., σ.343, Αλεξανδρίδου, ο.π., σ.178, ο.π., ΔΕΕ 2001.605 
171 Βλ. ΕφΑθ 8247/2005, ΔΕΕ 2006.387, Παππά, ο.π., ΔΕΕ 2001.606 
172 Βλ. Φουντεδάκη, ο.π., σ.245 
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μεταπώληση ή την εξουδετέρωσή του και η καταχώρηση περισσότερων 

παρεμφερών domain names, που αποστερεί ουσιαστικά τον φορέα παρόμοιου 

σήματος από τη δυνατότητα καταχώρησής του ως domain name173.   

 Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εφαρμογή του, δεν 

περιλαμβάνουν τη συνάφεια της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, και 

είναι, κατ’ αρχήν η καταχώρηση του διακριτικού γνωρίσματος ως ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης, που να είναι αντικειμενικά πρόσφορη να βλάψει τον φορέα του, ακόμα κι 

αν δεν υφίσταται σχέση ανταγωνισμού μεταξύ των δύο επιχειρήσεων.  

 Σύμφωνα, ωστόσο, με την άποψη της νομολογίας, απαιτείται σχέση 

ανταγωνισμού μεταξύ τους, η οποία προϋποθέτει πως αυτές απευθύνονται στο ίδιο 

καταναλωτικό κοινό. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή του μπορεί να γίνει δεκτή, μόνο 

εφόσον η ύπαρξη σχέσης ανταγωνισμού δεν προσδιοριστεί με τα παραδοσιακά 

κριτήρια της στενής σχέσης ανταγωνισμού, αλλά βασιστεί στο γεγονός ότι το 

πρόσωπο που απέκτησε την ηλεκτρονική διεύθυνση ενήργησε με σκοπό να την 

εκμεταλλευτεί οικονομικά και όχι να ασκήσει ανταγωνιστική δραστηριότητα στην ίδια 

σχετική αγορά174. 

  Τέλος, απαιτείται η χρήση αυτή να αντίκειται στα χρηστά ήθη, κάτι το οποίο 

θα ισχύει όταν γίνεται με σκοπό την παρεμπόδιση του φορέα του διακριτικού 

γνωρίσματος να επεκταθεί στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το ή την προσπόριση 

αθέμιτου οφέλους από τη χρήση του. Έχει επίσης υποστηριχθεί πως αθέμιτη 

συμπεριφορά του κατόχου της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στοιχειοθετείται και από την 

ψευδή βεβαίωση που δίνει προς την ΕΕΤΤ (άρθρο 7 παρ. 2 περ. γ της απόφασης 

της ΕΕΤΤ) ως προς το ότι με την καταχώρησή της δεν παραβιάζονται δικαιώματα 

τρίτων175.  

                    αγ. Από το άρθρο 58 ΑΚ 
 
 Υπάρχει δυνατότητα προστασίας του φορέα του διακριτικού γνωρίσματος 

και με το άρθρο 58 του ΑΚ, στην περίπτωση που το προστατευόμενο διακριτικό 

γνώρισμα επιτελεί παράλληλα και ονοματική λειτουργία, είναι δηλαδή όνομα, 

επωνυμία, διακριτικός τίτλος ή τίτλος εντύπου. Για την εφαρμογή του αρκεί η 

παράνομη χρήση του, καθ’ οιονδήποτε τρόπο από κάποιον τρίτο εν είδει διακριτικού 

γνωρίσματος. Παράνομη θεωρείται οποιαδήποτε χρήση, εφόσον δε συντρέχει 

κάποιος λόγος που να τη δικαιολογεί. Τέτοιος λόγος  θα ήταν η συνωνυμία του 

 
173 Βλ. Γεωργιάδη, ο.π., σ.1247, Παππά, ο.π., ΧρΙΔ 2001.367, Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ. 136. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν 

αποκλείεται να τύχουν εφαρμογής και τα 914, 919 ΑΚ.  
174 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σ.180 
175 Βλ. Άνθιμο, ο.π., ΧρΙΔ 2002.839 με τις εκεί παραπομπές. 
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κατόχου της επίμαχης ιστοσελίδας με το όνομα αυτής. Σε μία τέτοια περίπτωση, κατά 

την οποία και οι δύο διεκδικητές της ηλεκτρονικής διεύθυνσης έχουν δικαίωμα 

χρήσης της, προηγείται εκείνος που την απέκτησε πρώτος176. 

  Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης κίνδυνος σύγχυσης δεν απαιτείται, 

κατά συνέπεια, η προστασία που παρέχει στον φορέα του διακριτικού γνωρίσματος 

είναι ευρύτερη.  

 
      β. Προσβολή διακριτικού γνωρίσματος φήμης 
 
 Με το άρθρο 1 του ν. 146/1914 προστατεύεται, επίσης, ο φορέας 

διακριτικού γνωρίσματος φήμης που προσβάλλεται από κάποια ηλεκτρονική 

διεύθυνση, στις περιπτώσεις παρασιτικού ανταγωνισμού. Τέτοιες είναι αυτές κατά τις 

οποίες ο κάτοχος της διεύθυνσης χρησιμοποιεί το διακριτικό γνώρισμα φήμης του 

γνωστού ανταγωνιστή της ως domain name, με σκοπό την  προσέλκυση πελατείας 

σε βάρος του (αθέμιτη εκμετάλλευση ξένης φήμης). Η χρήση του διακριτικού 

γνωρίσματος με σκοπό την προσπόριση οφέλους από την καλή του φήμη, την 

καθιστά προφανώς αντίθετη στα χρηστά ήθη.  

 Δεν αποκλείεται, επίσης, η προστασία του διακριτικού γνωρίσματος φήμης 

και με το άρθρο 58 ΑΚ, εάν αυτό επιτελεί ονοματική λειτουργία. 

      γ. Οι παρεχόμενες αξιώσεις 
 
 Στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των 

ανωτέρω άρθρων, ο φορέας του διακριτικού γνωρίσματος μπορεί να εγείρει τις 

αξιώσεις που του παρέχονται, ήτοι αξίωση άρσης και παράλειψης της χρήσης του 

domain name στο μέλλον, και αποζημίωσης. Τα όσα αναφέρθηκαν για τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα που δύναται να προσλάβουν οι εν λόγω αξιώσεις στην περίπτωση που η 

προσβολή γίνεται από domain name, καθώς και για την παθητική νομιμοποίηση της 

ΕΕΤΤ, ισχύουν και εν προκειμένω.    

                                                 
176 Βλ. Αντωνόπουλο, ο.π., σ.343 



 Διακριτικό γνώρισμα που προσβάλλεται από μεταγενέστερη ηλεκτρονική 

διεύθυνση, μπορεί επίσης να προστατευτεί και με τις  περ. β και γ της παρ. 1 του 

άρθρου 6 του Κανονισμού της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τις οποίες η ΕΕΤΤ οφείλει να 

προχωρήσει σε διαγραφή μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης με κατάληξη gr., αφενός 

όταν με αμετάκλητη απόφαση αρμόδιας αρχής ή δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου, 

που είναι εκτελεστή στην Ελλάδα, έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία προγενέστερο δικαίωμα τρίτου σε αυτή ή σε σημείο από το οποίο 

συντίθεται, αφετέρου όταν συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε την εκχώρηση του 

συγκεκριμένου domain name σύμφωνα με το άρθρο 5 της ίδιας απόφασης, ήτοι αν 

αυτό συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο το οποίο 

έρχεται σε σύγκρουση με προηγούμενα δικαιώματα τα οποία έχουν τρίτοι, σύμφωνα 

με το ελληνικό δίκαιο177. 

 
    δ. Ανακεφαλαίωση 
 
 Συνοψίζοντας, στις περιπτώσει προσβολής διακριτικού γνωρίσματος του 

ουσιαστικού συστήματος από ηλεκτρονική διεύθυνση, ο δικαιούχος μπορεί να 

προστατευτεί με: 

• Το άρθρο 13 ν. 146/1914, για την εφαρμογή του οποίου απαιτείται 

δημιουργία κινδύνου σύγχυσης. Προϋποτίθεται, δηλαδή, η ύπαρξη 

κάποιας συνάφειας μεταξύ των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων 

• Το άρθρο 58ΑΚ, εφόσον η ένδειξη επιτελεί ονοματική λειτουργία. Για 

την εφαρμογή του απαιτείται, η χρήση της ένδειξης καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο, ακόμα και στις αστικές συναλλαγές, εφόσον για κάποιον λόγο 

δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.  

• Του άρθρου 1 του ν. 146/1914, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 

για την εφαρμογή του, ανάμεσα στις οποίες δε συγκαταλέγεται ο 

κίνδυνος σύγχυσης. 

 Οι αξιώσεις που παρέχονται σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, με τις 

όποιες διαφοροποιήσεις σημειώθηκαν, είναι η αξίωση άρσης της προσβολής και 

παράλειψής της στο μέλλον, καθώς και αποζημίωσης, εφόσον υπάρχει ζημία και 

υπαιτιότητα. Παρατηρείται, λοιπόν, η πιθανότητα συρροής περισσότερων μεταξύ 

τους αξιώσεων.  

 Όσον αφορά την αξίωση άρσης της προσβολής, αυτή μπορεί να στραφεί, 

είτε κατά του κατόχου της διεύθυνσης, οπότε λαμβάνει τη μορφή της υποχρέωσής 

                                                 
177 Βλ. Αντωνόπουλο, ο.π., σ.344 
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του να  προβεί προς την ΕΕΤΤ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

απενεργοποίησή της178, είτε κατά της ΕΕΤΤ, οπότε και λαμβάνει τη μορφή της 

αξίωσης οριστικής απενεργοποίησης της επίμαχης διεύθυνσης και της απόδοσή της 

στον ίδιο, ή ακόμα και της προσωρινής απενεργοποίησης και απόδοσης, όταν 

πρόκειται για δίκη ασφαλιστικών μέτρων179. Ο φορέας του διακριτικού γνωρίσματος 

μπορεί, επίσης να ζητήσει και την απαγόρευση από την ΕΕΤΤ της χορήγησης στον 

κάτοχο της επίμαχης διεύθυνσης νέο domain name που να αποτελεί καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο παραποίηση ή απομίμηση του προηγούμενου180. 

 Σε κάθε περίπτωση, ο προσβαλλόμενος, μπορεί, πέραν της αναζήτησης 

της προστασίας του ενώπιον των δικαστηρίων, να ζητήσει με αίτησή του τη διαγραφή 

της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του 

κανονισμού της. 

 Τέλος, εξετάζοντας συνοπτικά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος 

της διεύθυνσης έχει προβεί στην καταχώρησή της, είτε για ιδιωτική του χρήση, είτε με 

σκοπό να τη μεταπωλήσει ή να τη διατηρήσει δεσμευμένη, δεδομένης της αδυναμίας 

εφαρμογής του άρθρου 13 ν. 146/1914, ελλείψει χρήσης της ένδειξης στις 

συναλλαγές στην πρώτη περίπτωση και κινδύνου σύγχυσης στις υπόλοιπες (αφού η 

ιστοσελίδα σε χρησιμοποιείται), απομένει η προστασία των άρθρων 58ΑΚ, 1 του ν. 

146/1914 (εκτός από την πρώτη περίπτωση, στην οποία δε συντρέχει η προϋπόθεση 

της χρήσης στις συναλλαγές), και 914, 919 του ΑΚ, εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις τους. 

 

 
 
 3. Προσβολή domain name από άλλο domain name 
 
 Η ηλεκτρονική διεύθυνση μπορεί να προσβληθεί από μεταγενέστερη 

ταυτόσημη ηλεκτρονική διεύθυνση, που αποτελείται από διαφορετικό  top level 

domain name. Στην περίπτωση αυτή, δεδομένης της νομικής της φύσης ως 

διακριτικού γνωρίσματος του ουσιαστικού συστήματος, ο κάτοχος της προγενέστερης 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης μπορεί να προστατευτεί με το άρθρο 13 ν.146/1914, το 

άρθρο 58 ΑΚ, αν τη ηλεκτρονική διεύθυνση επιτελεί ονοματική λειτουργία, και 1 

ν.146/1914, εάν πληρούνται οι ανωτέρω λεπτομερώς αναφερόμενες προϋποθέσεις 

για την εφαρμογή τους. Πέραν της προστασίας που τα άρθρα αυτά του παρέχουν, 

 
178 Βλ. ΠΠρΘ 14638/2001, ο.π., ΜονΠρΑθ 1554/2002, ΕπισκΕΔ 2002.30 
179 Πρβλ και ΜονΠρΑθ 9485/2000, ΕπισκΕΔ 2000.1094 
180 Βλ. ΜονΠρΑθ 1554/2002, ο.π. 
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μπορεί να ζητήσει και τη διαγραφή της διεύθυνσης κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ 

του Κανονισμού της ΕΕΤΤ181.  

 
§5. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 

Λόγω της παγκόσμιας εξάπλωσης του διαδικτύου και της άνευ συνόρων 

οικονομικής δραστηριότητας που διαδραματίζεται στους κόλπους του, είναι ιδιαίτερα 

συχνό φαινόμενο οι διαφορές που ανακύπτουν στο πλαίσιο της καταχώρησης και της 

χρήσης των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, και ειδικότερα μεταξύ του φορέα διακριτικού 

γνωρίσματος και του κατόχου της διεύθυνσης που το προσβάλλει, να παρουσιάζουν 

στοιχεία αλλοδαπότητας. Στην περίπτωση αυτή, τα προβλήματα επιλύονται με βάση 

του κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. 

 
Ι. Η διεθνής δικαιοδοσία 
 

Κάθε φορά που εγείρεται ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων αξίωση που 

απορρέει από την προσβολή διακριτικού γνωρίσματος από ηλεκτρονική διεύθυνση, η 

οποία σχετίζεται με έννομη σχέση με στοιχεία αλλοδαπότητας, τίθεται το ερώτημα 

εάν είναι αυτά αρμόδια για την επίλυση μίας τέτοιας διαφοράς. 

  Λόγω του εμπορικού χαρακτήρα της, εάν ο εναγόμενος έχει την κατοικία του 

σε κράτος μέλος, εφαρμοστέος είναι ο Κανονισμός 44/2001. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του, τα ελληνικά δικαστήρια είναι αρμόδια να επιληφθούν της διαφοράς, 

αφενός όταν ο εναγόμενος έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, (άρθρο 2 παρ. 1), 

αφετέρου όταν η ελληνική επικράτεια είναι ο τόπος όπου συνέβη το ζημιογόνο 

γεγονός ή ο τόπος όπου επήλθε το ζημιογόνο αποτέλεσμα, (άρθρο 5 παρ. 3)182, 

καθώς οι προσβολές των διακριτικών γνωρισμάτων υπάγονται στην ευρεία έννοια 

των αδικοπραξιών. 

Αν ο εναγόμενος δεν κατοικεί σε κράτος μέλος, σύμφωνα με τον ΚΠολΔ που 

βρίσκει εφαρμογή, τα ελληνικά δικαστήρια θα έχουν διεθνή δικαιοδοσία αν ο 

εναγόμενος κατοικεί στην Ελλάδα, (22ΚΠολΔ) ή αν η πράξη προσβολής τελέστηκε 

εντός της ελληνικής επικράτειας (άρθρο 35 ΚΠολΔ).  

Ο προσδιορισμός, ωστόσο, τόσο του τόπου κατοικίας του εναγόμενου, όσο 

και του τόπου τέλεσης του αδικήματος, δεν είναι πάντοτε εύκολος, ιδίως μέσα στο 

διαδίκτυο, όπου επικρατούν συνθήκες εικονικής πραγματικότητας και όπου η 

διασπορά των στοιχείων και των σύνθετων δραστηριοτήτων, αφενός οδηγούν στην 
                                                 
181 Βλ. Αντωνόπουλο, ο.π., σ. 344 
182 Βλ. Σιδηρόπουλο, ο.π, σ. 114  
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ταυτόχρονη εγκατάσταση του κατόχου της ιστοσελίδας σε περισσότερα του ενός 

κράτη, αφετέρου δεν επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό ενός τόπου ως «τόπο τέλεσης 

του αδικήματος»183. 

 
ΙΙ. Το εφαρμοστέο δίκαιο 
 

Αντίστοιχα προβλήματα δημιουργούνται και ως προς την εύρεση του 

εφαρμοστέου δικαίου, καθώς ακόμα κι αν λυθεί το πρόβλημα της διεθνούς 

δικαιοδοσίας και κριθεί πως τα ελληνικά δικαστήρια είναι αρμόδια για την επίλυση 

μίας τέτοιας διαφοράς, τίθεται ο προβληματισμός σχετικά με το δίκαιο που θα 

εφαρμόσουν.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφαρμοστέο είναι το άρθρο 26 ΑΚ, το οποίο ορίζει 

ως εφαρμοστέο το δίκαιο του τόπου όπου διαπράχθηκε το αδίκημα, ήτοι του τόπου 

τέλεσης της πράξης ή της επέλευσης του αποτελέσματος αυτής. Διαπιστώνουμε 

δηλαδή, πως ο τόπος τέλεσης αποκτά σημασία, όχι μόνο για τη θεμελίωση της 

διεθνούς δικαιοδοσίας, αλλά και για την ανεύρεση του εφαρμοστέου δικαίου.  

 
ΙΙΙ. Η δυσκολία προσδιορισμού του τόπου τέλεσης  
 

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται εν προκειμένω είναι τα ίδια με εκείνα 

που αφορούν τον προσδιορισμό της διεθνούς δικαιοδοσίας, καθώς τίθεται το εύλογο 

ερώτημα, πώς θα προσδιοριστεί ο τόπος τέλεσης του αδικήματος σε έναν χώρο 

όπως το διαδίκτυο, ο οποίος δε γνωρίζει υλικά σύνορα και όπου οι τελούμενες 

αξιόποινες πράξεις διακρίνονται από μια πολλαπλή τοπική σύνδεση184; 

 
       Α. Οι διατυπωθείσες απόψεις 

 
Υποστηρίζεται από κάποιους, πως τόπος τέλεσης της πράξης είναι ο τόπος 

όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο παροχέας πρόσβασης (server), δηλαδή ο 

υπολογιστής που  διαθέτει τα στοιχεία που προβάλλονται στην ιστοσελίδα όπου 

οδηγεί η επίμαχη διεύθυνση, ο οποίος και θα είναι κατά κανόνα ταυτόσημος με αυτόν 

της συνήθους διαμονής του ή της έδρας του185. Από άλλους πάλι, θεωρείται ως 

κατάλληλος σύνδεσμος ο τόπος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας του 

κατόχου της ιστοσελίδας186.  
                                                 
183 Βλ. Σιδηρόπουλο, ο.π., Γραμματικάκη, Internet και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, συμβατικές και αδικοπρακτικές ενοχές στον 

κυβερνοχώρο, Αρμ  1998.411 
184 Βλ. Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.94 
185 Bλ. Σιδηρόπουλο, ο.π., σ.117, Σινανιώτη, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο τις συναλλαγές μέσω του διαδικτύου, 

πρακτικά 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εμπορικολόγων με θέμα «Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο του εμπορίου», Χανιά 2,3 & 4 

Νοεμβρίου 2007, σ.11, Καράκωστα, ο.π., σ. 235, Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ.95 
186 Βλ. Σιδηρόπουλο, ο.π., σ.118 
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Σύμφωνα με άλλη άποψη, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο της χώρας όπου είναι 

καταχωρημένη η διεύθυνση της ιστοσελίδας, το οποίο δημιουργεί κάποιου είδους 

τεκμήριο πως ο κάτοχος της σελίδας έχει την πραγματική του έδρα εκεί187. 

Κατ’ άλλη άποψη, που φαίνεται να είναι η κρατούσα στη χώρα μας188, ο 

τόπος τέλεσης του αδικήματος θα πρέπει να εντοπίζεται στο κράτος, στο οποίο αυτό 

εκδηλώνεται κατά την κύρια σημασία του189, καθώς οδηγούμαστε έτσι στο αρμόζον 

στο «κυβερνοαδίκημα» δίκαιο, (proper law of the cybertort)190.  

Παρεμφερής είναι και μία άλλη θεωρία, σύμφωνα με την οποία ο τόπος 

τέλεσης της αδικοπραξίας οφείλει να περιορίζεται στον τόπο που καλύπτεται με δόλο 

ά βαθμού του δράστη, ήτοι στον τόπο, όπου ακριβώς επεδίωκε ο δράστης να επέλθει 

το αξιόποινο αποτέλεσμα191, ενώ κατ’ άλλους, τόπος τέλεσης πρέπει να θεωρηθεί ο 

τόπος σύγκρουσης των συμφερόντων192.  

Υποστηρικτέα είναι, τέλος, και η άποψη, κατά την οποία, λόγω των 

ανυπέρβλητων δυσκολιών προσδιορισμού του τόπου τέλεσης σε τέτοιες 

περιπτώσεις, πρέπει να θεωρηθεί ως τόπος τέλεσης της πράξης ο Κυβερνοχώρος, ο 

οποίος, δε διαθέτει το δικό του δίκαιο. Κατά συνέπεια, εφαρμοστέο στην περίπτωση 

αυτή θα είναι το δίκαιο της lex fori, ανάλογα με ό, τι γίνεται στις περιπτώσεις που δεν 

υπάρχει σύνδεση του αδικήματος με κάποιο εθνικό δίκαιο, όπως λ.χ. στις 

αδικοπραξίες που τελούνται στην Ανταρκτική, στο διάστημα κλπ193. 

Υποστηρίζεται, τέλος, πως η αρχή της εδαφικότητας που διέπει το δίκαιο της 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπεριέχει έναν κρυμμένο κανόνα ιδιωτικού διεθνούς 

δικαίου, ο οποίος παραπέμπει στο ουσιαστικό δίκαιο της χώρας όπου ζητείται η 

προστασία, (lex loci protectionis)194, που κατά κανόνα συμπίπτει με το δίκαιο του 

forum. Με άλλα λόγια στην αρχή της εδαφικότητας αντιστοιχεί η εφαρμογή του 

δικαίου της χώρας όπου ζητείται η προστασία195. Δεδομένου πως ο Κανονισμός 

«Ρώμη ΙΙ», (βλ. παρακάτω, σ.62) έχει υιοθετήσει και επίσημα πλέον τον εν λόγω 

κανόνα, ίσως θα έπρεπε, αντλώντας ερμηνευτικό επιχείρημα από αυτόν, να 

θεωρήσουμε ορθότερη την εν λόγω άποψη. 
 

187 Βλ. Καράκωστα, ο.π., σ.229 
188 Βλ. Καράκωστα, ο.π., σ.235 με τις εκεί παραπομπές σε νομολογία.  
189 Βλ. Σιδηρόπουλο, ο.π., σ. 118 με τις εκεί παραπομπές, Λιακόπουλο, Το πρόβλημα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου εις την περιοχήν 

του δικαίου του ανταγωνισμού και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ΕΕμπΔ 1978.168, Καράκωστα, ο.π., σ.235 
190 Bλ. Καράκωστα, ο.π., σ.236 
191 Βλ. Σιδηρόπουλο, ο.π., σ. 118 με τις εκεί παραπομπές, Τουντόπουλο-Χαντζόπουλο, ο.π., σ. 96επ. 
192 Βλ. Άνθιμο, ο.π., ΕπισκΕΔ 1999.1055 
193 Βλ. Γραμματικάκη, ο.π., σ. 412 
194 Σύμφωνα με διαφορετική ερμηνεία, ο λανθάνων στην αρχή αυτή κανόνας παραπέμπει στο δίκαιο της επαγγελματικής 

εγκατάστασης του φερόμενου ως δικαιούχου, βλ. Βρέλλη, εις Ρόκα, Δίκαιο Σημάτων, σ. 360. 
195 Βλ. Μαρίνο, ο.π., σ.150, Λιακόπουλο, ο.π., σσ. 164,165 όπου «η κατ’ εφαρμογή της αρχής της εδαφικότητας μη παροχή 

προστασίας σε αλλοδαπά διακριτικά γνωρίσματα, προϋποθέτει τη μη εφαρμογή του άρθρου 26ΑΚ». 



54 

 

                                                

Όσον αφορά, τέλος, τις περιπτώσεις που κρίνονται υπό το πρίσμα του 

άρθρου 1 του ν.146/1914, δηλαδή του δικαίου το αθέμιτου ανταγωνισμού, ο κανόνας 

του άρθρου 26ΑΚ πρέπει να προσαρμοστεί στις ιδιορρυθμίες της αδικοπραξίας του 

ν.146/1914 και να θεωρηθεί εφαρμοστέο δίκαιο το δίκαιο του κράτους στην αγορά 

του οποίου ο ανταγωνισμός παράγει τα αποτελέσματά του. Κριτήρια για τον 

εντοπισμό του είναι η χρησιμοποιούμενη γλώσσα, η φύση του εμπορεύματος που 

προβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας, το νόμισμα πληρωμής, ενδείξεις όρων πώλησης 

και παράδοσης κ.α.196. Το κριτήριο αυτό υιοθετεί άλλωστε και ο Κανονισμός Ρώμη ΙΙ, 

(βλ. άρθρο 6 παρ. 1 Καν.). 

 
Β. Ο Κανονισμός «Ρώμη ΙΙ» 

 
Δεδομένης, λοιπόν της δυσκολίας προσδιορισμού των προβλεπόμενων 

συνδέσμων, η οποία οδηγεί στη χρήση κριτηρίων που δεν καθορίζονται με ακρίβεια 

στο νόμο και ως εκ τούτου εξαρτώνται από την κρίση του δικάζοντος δικαστή, πρέπει 

να προωθηθεί η θέσπιση νέων κανόνων που να παρέχουν την απαιτούμενη στις 

διεθνείς συναλλαγές ασφάλεια δικαίου197.  

Πιθανόν στα προβλήματα αυτά να δώσει λύση ο Κανονισμός (ΕΚ) 864/2007 

για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές, που θα αρχίσει να ισχύει από 

τις 11.01.2009, και ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει τη Σύμβαση της Ρώμης του 

1980, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές. Έτσι, άλλωστε δικαιολογείται 

και η ονομασία του ως «Ρώμη ΙΙ».  

Σύμφωνα με αυτόν, ο γενικός σύνδεσμος στις ενοχές από αδικοπραξία, ήτοι ο 

τόπος όπου έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός, (άρθρο 4 παρ. 1), δεν αρκεί για να 

προστατεύσει αποτελεσματικά όλα τα συμφέροντα σε κάθε είδους αδικοπραξία, 

καθώς ειδικές περιστάσεις, όπως ενοχές που προκύπτουν από προσβολές 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού δικαιολογούν ρύθμιση 

που αποκλίνει από τον εν λόγω κανόνα198.   

Έτσι, το εφαρμοστέο δίκαιο στην εξωσυμβατική ενοχή που απορρέει από 

προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, (έννοια ευρύτερη που περιλαμβάνει 

και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τη σκέψη 26 του 

Κανονισμού), είναι το δίκαιο της χώρας για την οποία ζητείται η προστασία (lex loci 

protectionis), (βλ. άρθρο 8 παρ. 1 του Κανονισμού), το οποίο συμπίπτει με το δίκαιο 

 
196 Βλ. Μαρίνο, ο.π., σ.151 
197 Βλ. Σιδηρόπουλο, ο.π., σσ. 109, 119  
198 Βλ. Σινανιώτη, ο.π., σ.14 
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του forum199. Κατά συνέπεια, όταν θα ζητείται ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων η 

προστασία ενός διακριτικού γνωρίσματος που προσβάλλεται από την καταχώρηση 

κάποιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο.  

Αντίθετα, όταν η προσβολή θα θεμελιώνεται στη διενέργεια αθέμιτου 

ανταγωνισμού, εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο, μονάχα εάν η Ελλάδα είναι η 

χώρα, εντός της οποίας ο ανταγωνισμός παράγει τα αποτελέσματά του, (άρθρο 6 

παρ. 1 Καν.). 

 
§6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Η επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στον κόσμο 

του διαδικτύου, που λαμβάνει χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, είχε ως αποτέλεσμα την 

αναγωγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης σε στοιχείο εμπορικού ενδιαφέροντος. Η 

εξέλιξη αυτή ήταν αναπόφευκτη, καθώς λόγω της ιδιότητας της διεύθυνσης να 

εξατομικεύει τον φορέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας που προβάλλεται στην 

ιστοσελίδα που οδηγεί ή ακόμα και την ίδια τη δραστηριότητα, δε θα μπορούσε να μη 

συσχετιστεί με τα διακριτικά γνωρίσματα του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Τόσο η ελεύθερη επιλογή ενός domain name από τον ενδιαφερόμενο και η 

έλλειψη τυπικού ελέγχου από την ΕΕΤΤ κατά την καταχώρησή του,  όσο και η 

ανάγκη των επιχειρήσεων να χρησιμοποιήσουν ως ηλεκτρονικές διευθύνσεις της 

ιστοσελίδας τους διακριτικά γνωρίσματα που ήδη κατέχουν, δημιουργούν πλήθος 

συγκρούσεων μεταξύ αυτών και των διακριτικών γνωρισμάτων που προστατεύονται 

στον υλικό, εκτός του διαδικτύου, κόσμο.  

Η αντιμετώπιση αυτών των συγκρούσεων, που παρουσιάζονται κυρίως όταν 

ο κάτοχος μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης έχει επιλέξει για ονομασία της κάποιο ήδη 

υπάρχον στον υλικό κόσμο διακριτικό γνώρισμα, με αποτέλεσμα τη σύγχυση του 

καταναλωτικού κοινού ή και την προσπόριση αθέμιτου οφέλους από την καλή του 

φήμη, γίνεται, τόσο από το δίκαιο των σημάτων, όσο και των διακριτικών 

γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος, ενώ δεν αποκλείεται να τύχουν 

εφαρμογής και ορισμένες διατάξεις του ΑΚ, όπως οι 58, 906επ., 914,919.  

Έχει επισημανθεί, πως η έλλειψη ενός συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου 

για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δημιουργεί αρκετές δυσχέρειες, η αντιμετώπιση των 

οποίων με αναγωγή σε δικαιϊκές έννοιες και θεσμούς της βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

μόνο πρόσκαιρα μπορεί να αποβεί αποτελεσματική. Η ύπαρξη θεμάτων που 

σχετίζονται κυρίως με τη φύση του domain name και του ιδιαίτερου οικονομικού 

ενδιαφέροντος που αυτό παρουσιάζει, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για τη 
 

199 Βλ. Μαρίνο, ο.π. σ. 150 
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θεσμοθέτηση ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου ρύθμισης των προβλημάτων 

που έχουν ανακύψει και αναμένεται να ανακύψουν στο μέλλον από τη χρήση του200.   

 

 

 

 

 

Αντωνοπούλου Δανάη  
Πτυχιούχος Νομικής Α.Π.Θ. 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Εμπορικού Δικαίου Α.Π.Θ. 

 
200 Βλ. Μάλαμα, ο.π., ΔΕΕ 2001.496, Φουντεδάκη, ο.π., σ.251. Πρβλ, ωστόσο και Γεωργιάδη, ο.π., σ.1248, όπου αναφέρεται πως οι 

ήδη υπάρχουσες νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που παρουσιάζονται σχετικά με τα domain 

names, εν όψει της ταχύτατης εξάπλωσης του internet, καταδεικνύουν «τον πλούτο σε μηχανισμούς προστασίας που αναπτύσσει 

η νομική επιστήμη, κυρίως των χωρών της ρωμαϊκής παράδοσης».  


