
 

Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 
  

Διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος 
Όνομα: για να προστατευτεί πρέπει να έχει διακριτική δύναμη + να χρησιμοποιείται 

στις συναλλαγές (13 παρ. 1 ν. 146/1914) 

επωνυμία: για να προστατευτεί πρέπει να έχει διακριτική δύναμη + να 

χρησιμοποιείται στις συναλλαγές (13 παρ. 1 ν. 146/1914) 

Διακριτικός τίτλος: για να προστατευτεί πρέπει να έχει διακριτική δύναμη + 

ονοματική λειτουργία + να χρησιμοποιείται στις συναλλαγές  

                     (13 παρ. 1 ν. 146/1914) 

Τίτλος εντύπου: για να προστατευτεί πρέπει να έχει διακριτική δύναμη + ονοματική 

λειτουργία + να χρησιμοποιείται στις συναλλαγές  

                     (13 παρ. 1 ν. 146/1914) 

Διακριτικό σημείο: για να προστατευτεί πρέπει να έχει διακριτική δύναμη + να έχει 

καθιερωθεί στις συναλλαγές (13 παρ. 2 ν. 146/1914) 

Διακριτικό γνώρισμα προϊόντος/υπηρεσίας: για να προστατευτεί πρέπει να έχει 

διακριτική δύναμη + να έχει καθιερωθεί στις συναλλαγές   

                     (13 παρ. 3 ν. 146/1914) 

 

Οι διατάξεις βάσει των οποίων προστατεύονται σε περίπτωση προσβολής τους: 

1 ν. 146/1914, 13 ν. 146/1914, 58 ΑΚ  
 

Διακριτικό γνώρισμα του τυπικού συστήματος. Το σήμα 
Προστατεύεται από την έκδοση αμετάκλητης απόφασης της Επιτροπής 
Σημάτων, η οποία ισχύει αναδρομικά από το χρόνο κατάθεσης της αίτησης σε 

αυτήν.  

Oι διατάξεις βάσει των οποίων προστατεύεται σε περίπτωση προσβολής του:  

26 ν. 2239/1994, 1 ν. 146/1914, 13 ν. 146/1914, 58 ΑΚ  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (DOMAIN NAME) 
 

Domain name ονομάζεται η «διεύθυνση», που αντιστοιχεί σε κάθε 

ιστοσελίδα, η οποία έχει τη μορφή www.________.gr. Το πρώτο τμήμα είναι κοινό 

για όλα τα domain names, το τρίτο αποτελείται από τα αρχικά του κράτους εντός του 

οποίου έχει καταχωρηθεί (λ.χ. .gr, .com, .eu, .fr), και το μεσαίο επιλέγεται ελεύθερα 

από τον κάτοχό του. 

Αρμόδια για την καταχώρηση των ελληνικών domain names, (με κατάληξη 

«.gr»), είναι η ΕΕΤΤ, που αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή και προβαίνει στην 

καταχώρηση ελέγχοντας, κατά κανόνα, μονάχα εάν το ίδιο domain name έχει ήδη 
εκχωρηθεί. 
            Η έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου κατά την καταχώρησή τους σε συνδυασμό με 

τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής τους οδηγεί στη συχνή σύγκρουσή τους με τα 
διακριτικά γνωρίσματα του δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς οι 

επιχειρήσεις που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο, έχουν 

συμφέρον στη χρησιμοποίηση των διακριτικών γνωρισμάτων τους ως domain names 

τους. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, αυτά να έχουν ήδη καταχωρηθεί από κάποιον 
τρίτο, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να βλάπτεται ποικιλοτρόπως. 

 

Νομική φύση των domain names  
Κατά την κρατούσα σήμερα άποψη, τα domain names επιτελούν λειτουργία 

διακριτικού γνωρίσματος, κατά συνέπεια προστατεύονται όπως τα διακριτικά 
γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 

προστασίας τους ως τέτοια. 

 

Συγκεκριμένα, αν μία ηλεκτρονική διεύθυνση επιτελεί ονοματική λειτουργία, 

θα προστατευτεί ως διακριτικό γνώρισμα της παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 146/1914 

(κατά κανόνα ως διακριτικής τίτλος) από τη χρήση της στις συναλλαγές (η οποία 

ταυτίζεται με την καταχώρησή της στο Μητρώο της ΕΕΤΤ), ενώ αν έχει απλά 

διακριτική δύναμη, θα προστατευτεί με την παρ. 2 του άρθρου 13 ν. 146/1914 

(κατά κανόνα ως διακριτικό σημείο) από την καθιέρωσή της στις συναλλαγές (και 

όχι από τη στιγμή της καταχώρησής της στο Μητρώο της ΕΕΤΤ).    
 
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
DOMAIN NAMES 
 
1. Προσβολή και προστασία σήματος από domain name 
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• Από το άρθρο 26 ν. 2239/1994 → Η καταχώρηση domain name, όμοιου ή 
παρόμοιου με το σήμα κάποιας επιχείρησης, το οποίο σχετίζεται με 

ιστοσελίδα που προβάλλει όμοια/παρόμοια δραστηριότητα με τα 

εμπορεύματα για τα οποία το σήμα προστατεύεται, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται κίνδυνος σύγχυσης στους καταναλωτές, συνιστά προσβολή 

του σήματος.  

- Αν η διεύθυνση δε χρησιμοποιείται, δε δημιουργείται κίνδυνος   
σύγχυσης. 

- Ο κίνδυνος σύγχυσης στοιχειοθετείται από το συνδυασμό του  

domain name με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 

- Το κατά πόσο οι τεχνικές ιδιαιτερότητες του διαδικτύου επιβάλλουν 

συσταλτική ερμηνεία του κινδύνου σύγχυσης, κρίνεται in concreto. 
- To σήμα φήμης προστατεύεται και για ανόμοια εμπορεύματα, 

εφόσον ο κάτοχος του domain name με τη χρήση του, προσπορίζει 

αθέμιτο όφελος ή εξασθενίζει το διακριτικό του χαρακτήρα.  

• Από το άρθρο 13 ν. 146/1914 → Αν το σήμα επιτελεί και λειτουργία 
διακριτικού γνωρίσματος του ουσιαστικού συστήματος, προσβάλλεται όταν 

τρίτος έχει καταχωρήσει domain name όμοιο ή παρόμοιο με αυτό, για την 

προβολή δραστηριότητας που εμφανίζει κάποια, έστω, χαλαρή συνάφεια με 
τα εμπορεύματα για τα οποία έχει καταχωρηθεί.  

• Από το άρθρο 58ΑΚ → Αν το σήμα επιτελεί παράλληλα και ονοματική 
λειτουργία, προσβάλλεται από την καταχώρηση όμοιου/παρόμοιου domain 

name, ακόμα κι αν αυτή δε συνδέεται με την προβολή επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

• Από το άρθρο 1 ν. 146/1914 → Όταν τρίτος έχει καταχωρήσει domain name 

όμοιο ή παρόμοιο με το σήμα, με σκοπό να το εκμεταλλευτεί οικονομικά με 

τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, (λ.χ. παρεμπόδιση του σηματούχου, 

εκμετάλλευση της φήμης του, κ.α.), συντρέχει λόγος εφαρμογής του. 

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο σηματούχος μπορεί: 

 

α) Nα εγείρει στα δικαστήρια κατά του κατόχου του domain name: 

-  αξίωση αποζημίωσης, αν υπάρχει ζημία του και υπαιτιότητα αυτού 

- αξίωση άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον, και 

συγκεκριμένα, υποχρέωσής του να προβεί προς την ΕΕΤΤ σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την απενεργοποίησή του domain name 
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β) Να εγείρει στα δικαστήρια κατά της ΕΕΤΤ: 

- αξίωση άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον, συγκεκριμένα 

απενεργοποίησης του domain name και απόδοσής του σε αυτόν 

γ) Να κάνει αίτηση στην ΕΕΤΤ, ζητώντας τη διαγραφή του domain name, κατά το 

άρθρο 6 του κανονισμού 268/73. 

 

2. Προσβολή και προστασία διακριτικού γνωρίσματος του ουσιαστικού συστήματος 

από  domain name 

• Από το άρθρο 13 ν. 146/1914 → Διακριτικό γνώρισμα προσβάλλεται όταν 

τρίτος έχει καταχωρήσει domain name όμοιο ή παρόμοιο με αυτό, για την 

προβολή δραστηριότητας που εμφανίζει κάποια, έστω, χαλαρή συνάφεια με 
αυτή της επιχείρησης στην οποία το διακριτικό γνώρισμα ανήκει.  

• Από το άρθρο 1 ν. 146/1914 → Όταν τρίτος έχει καταχωρήσει domain name 

όμοιο ή παρόμοιο με διακριτικό γνώρισμα, με σκοπό να το εκμεταλλευτεί 

οικονομικά με τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, (λ.χ. παρεμπόδιση του 

δικαιούχου, εκμετάλλευση της φήμης του, κ.α.), συντρέχει λόγος εφαρμογής 

του. 

• Από το άρθρο 58ΑΚ → Αν το διακριτικό γνώρισμα επιτελεί ονοματική 
λειτουργία, προσβάλλεται από την καταχώρηση όμοιου/παρόμοιου domain 

name, ακόμα κι αν αυτή δε συνδέεται με την προβολή επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

 

Οι αξιώσεις του φορέα του διακριτικού γνωρίσματος είναι οι ίδιες με αυτές του 

σηματούχου, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Ιδιάζουσες περιπτώσεις 
Όταν κάποιος έχει καταχωρήσει domain name για ιδιωτική χρήση, ή με σκοπό να το 

πουλήσει ή να το διατηρήσει δεσμευμένο, τότε ο φορέας του όμοιου/παρόμοιου 

με το domain name διακριτικού γνωρίσματος μπορεί να προστατευτεί με τα άρθρα: 

• 58ΑΚ, εάν το διακριτικό γνώρισμα επιτελεί ονοματική λειτουργία 

• 1 ν.146/1914, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του (κάτι που 

μπορεί να ισχύει μόνο στις δύο τελευταίες περιπτώσεις και όχι σε αυτή της 

ιδιωτικής χρήσης, καθώς δεν υπάρχει, εν προκειμένω, χρήση του στις 

συναλλαγές) 

• 914, 919 ΑΚ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις τους  
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Τα άρθρα 26 ν. 2239/1994 και 13 ν.146/1914 δεν μπορούν να βρουν εφαρμογή, 

καθώς δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης.  

 

Οι αξιώσεις που μπορεί να εγείρει είναι αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

 

3. Προσβολή domain name από άλλο domain name 

Αν domain name προσβάλλεται από μεταγενέστερο όμοιο domain name, με 

διαφορετικό κωδικό χώρας, ο κάτοχός του μπορεί, πέραν της διαγραφής του από τα 

μητρώα της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ της απόφασης 268/73 της 

ΕΕΤΤ, να ζητήσει την προστασία του ως διακριτικό γνώρισμα του ουσιαστικού 

συστήματος, εφόσον αυτό πληροί τις προϋποθέσεις για να προστατευτεί ω τέτοιο, 

προβάλλοντας τις ανωτέρω αναφερθείσες αξιώσεις. 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ       
 
 Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκαση σχετικής 

με domain name διαφοράς, που παρουσιάζει στοιχεία αλλοδαπότητας, όταν ο 

εναγόμενος κατοικεί στην Ελλάδα ή όταν εντός της Ελλάδας συνέβη το ζημιογόνο 
γεγονός ή επήλθε το ζημιογόνο αποτέλεσμα, (άρθρα 2, 5 παρ. 3 Καν 44/2001 και 

22, 35 ΚΠολΔ).   

 Κατά την κρατούσα στη χώρα μας άποψη, ο τόπος τέλεσης της πράξης 

συμπίπτει με το κράτος εντός του οποίου αυτή εκδηλώνεται κατά την κύρια 
σημασία του. 

            Κατά την κρατούσα άποψη, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του κράτος 

εντός του οποίου ζητείται η προστασία, (lex loci protectionis), όταν πρόσκειται για 

προσβολή δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και το δίκαιο του κράτους, εντός του 
οποίου ο ανταγωνισμός παράγει τα αποτελέσματά του, όταν πρόκειται για 

αθέμιτη ανταγωνιστική πράξη.                                 

 

                

   Αντωνοπούλου Δανάη  
Πτυχιούχος Νομικής Α.Π.Θ. 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Εμπορικού Δικαίου Α.Π.Θ. 
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