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Πρόλογος
Το Σύνταγµά µας, µε ένα ευρύ πλέγµα διατάξεων,
κατοχυρώνει τα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα ως
θεµελιώδη αγαθά για τον άνθρωπο, ως πολίτη και ως
άτοµο.
Σε µια εποχή που αυτές οι αξίες υφίστανται
περιορισµούς και προσβολές, θα αναζητήσω τα όρια που το
ίδιο το Σύνταγµα θέτει και πιο συγκεκριµένα θα εξετάσω
την έννοια των χρηστών ηθών.
Αφού ορίσω το περιεχόµενό τους ως περιορισµό των
δικαιωµάτων και κάνω µια σύντοµη αναφορά στις έννοιες
της οριοθέτησης και του περιορισµού, θα ερευνήσω την
λειτουργία τους στους επιµέρους κλάδους του δικαίου.
Τέλος, θα παραθέσω και θα αναλύσω αποφάσεις, στις
οποίες τα δικαστήρια αποφάνθηκαν για θέµατα σχετικά µε
την έννοια των χρηστών ηθών και την λειτουργία τους.
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Περιεχόµενο των χρηστών ηθών
Τα χρηστά ήθη είναι αόριστη νοµική έννοια, που αφορά
ολόκληρη την έννοµη τάξη και το σύνολο των ανθρωπίνων
σχέσεων. Είναι ένας γνήσιος περιορισµός των
δικαιωµάτων, ο οποίος προβλέπεται στα άρθρα 5§1 και
13§2 Σ και αφορά τον τρόπο και τον σκοπό άσκησής
τους1.
Αφορούν καταρχήν τα ατοµικά δικαιώµατα:
η
κατοχύρωση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων
εξαρτάται από την φύση τους. Tα πολιτικά δικαιώµατα
προβλέπονται στα άρθρα 51§3 και 55§1 Σ και, όσον αφορά
τα κοινωνικά, το Σύνταγµα καθιερώνει ως προστασία τους
παροχές προς τα άτοµα, τις οποίες καθορίζει ο εθνικός
νοµοθέτης ανάλογα µε την εθνική οικονοµία2.
Ορίζονται σαν οι αντιλήψεις του
χρηστώς και
εµφρόνως σκεπτόµενου, µέσου κοινωνικού ανθρώπου3.
Είναι οι απόψεις για την συµπεριφορά που πηγάζουν από
την εκάστοτε ηθική τάξη και επιβάλλονται για « να µην
χάσει η συµβίωση την αξιοπρέπειά της»4.
Το κριτήριο για τον προσδιορισµό τους είναι πάντα
γενικό. Χρηστά ήθη είναι οι γενικά κρατούσες απόψεις, το
σύνολο των θεµελιωδών πολιτικών, οικονοµικών, ηθικών
και κοινωνικών αρχών και αντιλήψεων που επικρατούν
στην Ελλάδα µια δεδοµένη χρονική στιγµή και όχι οι
ατοµικές αντιλήψεις που εφαρµόζει ορισµένο άτοµο ή
κοινωνική οµάδα5, µερικές φορές από συνήθεια ή ανάγκη.
1

∆αντόγλου, Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, Τόµος Β, σελ. 1142
Αθ. Ράικος, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα», τόµος Β, έκδοση Β, εκδόσεις Σάκκουλα
2002, σελ 172
3
Αθ. Ράικος Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, τόµος Α ,σελ 164
4
Ζέπος, ΕΕΝ Κ/ 793
5
Κονιδάρης, Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού ∆ικαίου, σελ 57
2
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Αναπόφευκτα, η έννοιά τους αποκτά και κοινωνική
χροιά, καθώς αυτές οι απόψεις αναγκαία µεταβάλλονται
στο πέρασµα του χρόνου παράλληλα µε την εξέλιξη της
κοινωνίας. Καθίστανται λοιπόν απαραίτητο για τον
εφαρµοστή του δικαίου να αναζητά την σηµασία τους στον
χρόνο της κρίσεως του εκάστοτε ζητήµατος και να τα
εξειδικεύει «µε κριτήρια αντικειµενικά και όχι µε βάση τις
ατοµικές του αντιλήψεις, που µπορεί να είναι
συντηρητικότερες ή πιο προοδευτικές από αυτές του µέσου
κοινωνικού ανθρώπου»6.
Είναι αυτονόητο ότι ρυθµίζουν µόνο την εξωτερική
συµπεριφορά των ατόµων και όχι την εσωτερική(τις
σκέψεις τους). Τα χρηστά ήθη δεν δεσµεύουν µόνο τα
άτοµα κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους, αλλά και
την ίδια την νοµοθετική εξουσία: αφενός ο κοινός
νοµοθέτης πρέπει να θεσπίσει την προστασία τους και
αφετέρου απαγορεύεται να ψηφίσει αντίθετους µε αυτά
νόµους.
• ΑΠ , Τµήµα Α,1969/1990: «επικρατούσες επιταγές
της κοινωνικής και συναλλακτικής ηθικής και
θεµελιώδεις ηθικές και κοινωνικές αντιλήψεις
του µέσου κοινωνικού ανθρώπου.
• ΑΠ 398/1975 : Το δικαστήριο δέχτηκε τον ορισµό
του Γ.Μπαλή, σύµφωνα µε τον οποίο χρηστά ήθη
είναι «αι ιδέαι του εκάστοτε κατά την γενικήν
αντίληψην χρηστώς και εµφρόνως σκεπτόµενου
κοινωνικού ανθρώπου».
• Πρωτ. Αθηνών, 17115/1988: «το σύνολο των
θεµελιωδών, πολιτειακών, οικονοµικών και
6

Απόφαση του εφετείου Πειραιώς, που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Πειραϊκή Νοµολογία
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ηθικών αρχών και αντιλήψεων, που επικρατούν
στην Ελλάδα, ρυθµίζουν την ειρηνική και ήρεµη
συµβίωση και συνύπαρξη, χαρακτηρίζουν την
ελληνική κοινωνία και αντιπροσωπεύουν την περί
του πρέποντος λαϊκή συνείδηση και το αίσθηµα
πάντων των συνεπώς και δικαίως σκεπτόµενων
ανθρώπων».
• ΑΠ 1346/2000:
Από τις διατάξεις αυτές,
συνδυαζόµενες και µε εκείνες των άρθρων 147
εδ. α, 149 εδ.α, 178, 298, 361, 806 και 807 του
ίδιου Κώδικα, συνάγονται τα ακόλουθα: Τα
προβλεπόµενα στη διάταξη αυτή χρηστά ήθη
αποτελούν αόριστη νοµική έννοια, για τη
συγκεκριµενοποίηση της οποίας κριτήρια είναι οι
ιδέες του εκάστοτε κατά τη γενική αντίληψη µε
χρηστότητα και σωφροσύνη σκεπτόµενου
κοινωνικού ανθρώπου (βλ. Ολ.ΑΠ 398/1975), για
την κρίση δε της υπάρξεως ή µη υπάρξεως
αντιθέσεως της συγκεκριµένης συµπεριφοράς
προς τα χρηστά ήθη εκτιµάται όχι µεµονωµένο
στοιχείο, όπως το αίτιο ή ο σκοπός του δράστη,
αλλά το σύνολο των συνθηκών και περιστάσεων
που συνοδεύουν την προβαλλόµενη ως επιλήψιµη
συµπεριφορά. Βάσει τούτων η εκ µέρους
τραπεζικού οργανισµού υπόσχεση προς οφειλέτη
του περί συµβατικής, µέσω διαδοχικών δανείων,
χρηµατοδοτήσεώς του και η εκ της υποσχέσεως
αυτής παραπλάνηση αυτού, αν η υπόσχεση έχει
ορισµένο περιεχόµενο, όπως αναφορά του
χρονικού διαστήµατος µέσα στο οποίο θα
γίνονταν τα δάνεια, των ποσών που θα
δανείζονταν, του χρόνου δόσεως και του χρόνου
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αποδόσεως των δανείων και των επιτοκίων,
στοιχειοθετεί καταρχήν συµπεριφορά αντίθετη
προς τα χρηστά ήθη, η οποία ιδρύει ευθύνη του
τραπεζικού οργανισµού προς περιουσιακή
αποζηµίωση, καθώς και προς χρηµατική
ικανοποίηση αυτού για την ηθική βλάβη, που
του προξένησε η συµπεριφορά εκείνου.

Οριοθέτηση και Περιορισµός7
Οριοθέτηση είναι ο µε διατάξεις δικαίου καθορισµός
του γενικού περιεχοµένου του δικαιώµατος στα πλαίσια τη
γενικής σχέσης. Προσδιορίζοντας την έννοιά του, χαράζει
τα ανώτατα όρια της άσκησης και της κτήσης του, χωρίς να
θίγει τον πυρήνα του. ∆ιακρίνεται σε ειδική( οριοθέτηση µε
ειδικές, σαφείς διατάξεις) και γενική ( µε χρήση συνήθως
αόριστων νοµικών εννοιών).
Ο περιορισµός αντίθετα είναι η οποιαδήποτε
συρρίκνωση
του
γενικού
περιεχοµένου
του
δικαιώµατος(όπως έχει καθοριστεί µε την οριοθέτηση), που
συνήθως προκαλείται από ανθρώπινη ενέργεια. Πρόκειται
ουσιαστικά για υποχώρηση από τα όρια της νόµιµης
άσκησης και συνήθως συνίσταται σε υποχρέωση πράξης ή
ανοχής.
Τα χρηστά ήθη αποτελούν οριοθετήσεις του εκάστοτε
δικαιώµατος, δηλαδή καθορίζουν τα ανώτατα όρια
(πραγµατικά και νοµικά) εντός των οποίων επιτρέπεται η
απόλαυσή του. Πρόκειται για έναν προσδιορισµό των

7

Α. ∆ηµητρόπουλος , Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα Γενικό µέρος, σελίδες 169 επ και 200 επ
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προϋποθέσεων που καθορίζουν το επιτρεπτό ή µη της
συµπεριφοράς του δικαιούχου.
Το άρθρο 5§1 Σ(ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας) προβλέπει σαν γενικές ρήτρες
οριοθέτησής του α) τα δικαιώµατα των άλλων, β) το
Σύνταγµα, γ) τα χρηστά ήθη και δ) την απαγόρευση της
καταχρηστικής άσκησής τους.
Γεννάται το ζήτηµα κατά πόσον τα χρηστά
ήθη εφαρµόζονται µόνο σε αυτό το δικαίωµα ή συγχρόνως
οριοθετούν και κάθε θεµελιώδες δικαίωµα, για το οποίο
δεν προβλέπονται ρητά.
Έχουν υποστηριχθεί δύο απόψεις. Η πρώτη,
εντασσόµενη στα πλαίσια της ηθικοποίησης του δικαίου8, η
οποία παρατηρείται στην σηµερινή εποχή και επιτάσσει την
διαµόρφωση του περιεχοµένου του δικαιώµατος και την
άσκησή του σύµφωνα µε τα χρηστά ήθη, υποστηρίζει ότι
εφαρµόζονται σαν γενική ρήτρα σε κάθε περίπτωση και
συντρέχουν, χωρίς να αποκλείονται, µε τυχόν ειδικότερες
ρυθµίσεις. Συνεπώς, ο κοινός νοµοθέτης δεν µπορεί να
επιτρέψει την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος, εφόσον
αυτή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη.
Ο αντίλογος προβάλλει το επιχείρηµα ότι δεν
επιτρέπεται διασταλτική ερµηνεία των περιορισµών των
δικαιωµάτων. Εποµένως έχουµε στενή ερµηνεία και
εφαρµογή τους µόνο όπου προβλέπονται ρητά. Αναλογική
εφαρµογή δεν επιτρέπεται σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει
ρητή πρόβλεψη. Όταν υπάρχει αµφιβολία για τον
περιορισµό ενός δικαιώµατος, υπάρχει τεκµήριο κατά του
περιορισµού ή κατά του µεγαλύτερου περιορισµού9. Η
8

Α. ∆ηµητρόπουλος , Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα Γενικό µέρος , σελ. 187
∆αντόγλου, «Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά ∆ικαιώµατα», Τόµος Α, εκδόσεις Σάκκουλα 1991, σελ
150, Ράικος, όπ.π.σελ 174
9
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άποψη αυτή θεµελιώνεται στο άρθρο 5§1 σε συνδυασµό µε
τις ειδικές ατοµικές ελευθερίες: δεν κατοχυρώνεται ένα
υπερ-δικαίωµα που ισχύει παράλληλα µε κάθε ειδικό
δικαίωµα, αλλά εφαρµόζεται µόνο όπου δεν
κατοχυρώνονται ειδικά ατοµικά δικαιώµατα10.

Τα χρηστά ήθη κατά το Σύνταγµα
Α) Άρθρο 5§1: Το δικαίωµα
ανάπτυξης της προσωπικότητας

ελεύθερης

Ρητά περιορίζεται από την ρήτρα των χρηστών
ηθών. Η ανάπτυξη της προσωπικότητας δεν θα πρέπει να
αντίκειται στις θεµελιώδεις ηθικές και κοινωνικές
επιταγές
του
µέσου
κοινωνικού
ανθρώπου.
Συµπεριφορές όµως που είναι αποκλίνουσες, αλλά
παραµένουν στα πλαίσια του ιδιωτικού βίου, δεν
εντάσσονται σε αυτόν τον περιορισµό.
• Σ.τ.Ε.2422/1985, Τµήµα ∆: Αφορά την λειτουργία
κέντρου παραθεριστών στην Αργολίδα. Η
λειτουργία αυτών των κέντρων νοµιµοποιήθηκε
στην Ελλάδα µε τον νόµο 1399/83, ύστερα από
άδεια του ΕΟΤ, εφόσον οι χώροι περιορίζονται µε
φυσικό ή τεχνικό τρόπο. Μετά από προσφυγή του
Μητροπολίτη της περιοχής, ελέγχθηκε από το
δικαστήριο κατά πόσο η λειτουργία του
10

∆αντόγλου, όπ.π.σελ. 151, Ράικος, όπ.π.σελ. 178
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συγκεκριµένου κέντρου προσβάλλει τα χρηστά ήθη
των κατοίκων.
Ο νοµοθέτης, κινούµενος µέσα στα όρια της
κοινωνικής ηθικής, όρισε τις προϋποθέσεις της
ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των κέντρων µε
τρόπο που την προστατεύει. Επειδή η επικοινωνία
µε τους παραθεριστές καθίσταται ιδιαίτερα
δυσχερής, η διοικητική πράξη του ΕΟΤ και η
νοµοθετική ρύθµιση εξειδικεύουν και οριοθετούν
την έννοια των χρηστών ηθών, χωρίς να
προσκρούουν σε αυτά.
• Μον. Πρωτ. Χίου 175/1990: Το δικαίωµα της
προσωπικότητας περιλαµβάνει και την δυνατότητα
αλλαγής του ονόµατος µε δικαστική απόφαση,
εφόσον το νέο δεν είναι αντίθετο στα χρηστά ήθη
και δεν προκαλεί σύγχυση σε τρίτα πρόσωπα.
• Σ.τ.Ε. 3703/1995:(στα πλαίσια της επαγγελµατικής
ελευθερίας). Η ελευθερία επιλογής και άσκησης
επαγγέλµατος µπορεί να περιοριστεί από τον κοινό
νοµοθέτη.
∆έχτηκε
ότι
υπάρχει
κώλυµα
εκλογιµότητας για όλους τους λειτουργούς γνωστών
θρησκειών, προκειµένου οι πολίτες να ασκούν τα
πολιτικά τους δικαιώµατα ανεπηρέαστοι.
• ΑΠ 385/1994: Αφορούσε ακάλυπτη επιταγή. Το
δικαστήριο
έκρινε
ότι δραστηριότητες
ή
επαγγέλµατα που απαγορεύονται από το
Σύνταγµα(πχ σωµατεµπορία) δεν προστατεύονται
µε το άρθρο.
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του Καθηγητή
Συνταγµατικού ∆ικαίου της Νοµικής Σχολής
Αθηνών Νίκου Αλιβιζάτου θα στηριχθεί το
Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, προκειµένου να καταθέσει µέχρι
της 15 Σεπτεµβρίου την τροπολογία που αφορά το
νόµο για τα εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα. Αυτό,
ουσιαστικά, σηµαίνει ότι ανοίγει ο δρόµος για την
άρση τόσο της απαγόρευσης εγκατάστασης οίκων
ανοχής σε ακτίνα 200 µέτρων τουλάχιστον από
ναούς, σχολεία, φροντιστήρια, νοσηλευτικά
ιδρύµατα, βιβλιοθήκες, αθλητικά κέντρα και
πλατείες, όσο και η απαγόρευση της χορήγησης
δεύτερης άδειας εγκατάστασης στο ίδιο οίκηµα ή
την ίδια πολυκατοικία. Αφού, σύµφωνα µε τις
σκέψεις του κ. Νίκου Αλιβιζάτου, «τα παραπάνω
φαίνονται ως µέτρα δυσανάλογα επαχθή προς τον
επιδιωκόµενο σκοπό. ∆ηλαδή την προστασία της
νεότητας και, γενικότερα, των χρηστών ηθών αφ’
ενός, και την αποτροπή της «γκετοποίησης» των
εκδιδόµενων προσώπων αφ’ ετέρου».
Στο

γνωµοδοτικό

σηµείωµα

Ενδεικτικά, ο καθηγητής του Συνταγµατικού ∆ικαίου στο
γνωµοδότησή του αναφέρει µεταξύ άλλων:
-Όπως
και
κάθε
άλλο
επάγγελµα,
το
επ’
αµοιβή εκδίδεσθαι, εφ΄ όσον ο νόµος το αναγνωρίζει ως
τέτοιο και ρυθµίζει την άσκησή του, εµπίπτει κατ’ αρχήν
στο προστατευτικό πεδίο του δικαιώµατος της οικονοµικής
ελευθερίας. Αυτό σηµαίνει ότι, ως νόµιµο επάγγελµα, όσες
διατυπώσεις και όσοι περιορισµοί -κατασταλτικοί αλλά και
προληπτικοί- και αν προβλέπονται για την νόµιµη άσκησή
του, το εκδίδεσθαι είναι κατ’ αρχήν ελεύθερο. Υπόκειται
όµως και αυτό, όπως και κάθε άλλο επάγγελµα, στο
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τρίπτυχο των περιορισµών που η ως άνω συνταγµατική
διάταξη προβλέπει για το δικαίωµα της οικονοµικής
ελευθερίας, δηλαδή «τα δικαιώµατα των άλλων», το
«Σύνταγµα» και τα «χρηστά ήθη». Τα τελευταία, ως εκ της
φύσεως του σχολιαζόµενου επαγγέλµατος, είναι προφανές
ότι συγκροτούν το δικαιολογητικό βάθρο τόσο της στενής
κρατικής εποπτείας, όσο και των αυστηρών περιορισµών
και διατυπώσεων που ο νόµος ανέκαθεν προέβλεπε για
την άσκησή του...
-Η παράµετρος των χρηστών ηθών επηρεάζει άµεσα την
ερµηνεία των κάθε είδους περιορισµών που τίθενται στην
άσκηση του σχολιαζόµενου επαγγέλµατος. Εν πάση
περιπτώσει, για να είναι θεµιτοί, οι εν λόγω περιορισµοί,
πέραν του ότι θα πρέπει να προβλέπονται από τον νόµο,
οφείλουν -σύµφωνα µε την γενική θεωρία των
συνταγµατικών δικαιωµάτων- να συγκεντρώνουν τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
-Πρώτον, να είναι αντικειµενικοί και απρόσωποι και να
µην εισάγουν αθέµιτες διακρίσεις, άµεσες ή έµµεσες.
-∆εύτερον, να δικαιολογούνται από σοβαρούς λόγους
δηµόσιου συµφέροντος, το περιεχόµενο του οποίου
προσδιορίζεται άµεσα εν προκειµένω από τα χρηστά ήθη.
Έτσι, ενόσω θα µπορούσε να απαγορευθεί η εγκατάσταση
επ’ αµοιβή εκδιδόµενων προσώπων σε άµεση γειτνίαση µε
σχολεία, δεν θα ήταν δικαιολογηµένο η ίδια απαγόρευση να
ισχύει εξ ίσου και για στρατόπεδα. Και αυτό, γιατί, εάν η
προστασία της ανήλικης νεότητας συνιστά δηµόσιο
συµφέρον, δεν συµβαίνει το ίδιο για την ενήλικη, στην
οποία η έννοµη τάξη αναγνωρίζει κατ’ αρχήν το δικαίωµα
να αυτοπροσδιορίζεται ελεύθερα...
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-Τρίτον, οι σχετικοί περιορισµοί πρέπει να σέβονται την
αρχή της αναλογικότητας, την οποία το ισχύον Σύνταγµα
αναγνωρίζει πλέον πανηγυρικά.
-Τέταρτον, οι εισαγόµενοι περιορισµοί να µην προσβάλουν
τον πυρήνα του αναγνωριζόµενου δικαιώµατος, δηλαδή να
µην το αδρανοποιούν.
-Η υπαγωγή των εκδιδόµενων προσώπων σε συστηµατικό
ιατρικό έλεγχο αφενός και η αυστηρή ρύθµιση των όρων
και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες αυτά µπορούν να
εγκαθίστανται νοµίµως σε οικήµατα και να παρέχουν εκεί
τις υπηρεσίες τους αφετέρου, είναι οι άξονες των σχετικών
ρυθµίσεων, η εξέλιξη των οποίων δεν είναι άσχετη ούτε µε
τη µεταβολή των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, ούτε
«πολύ περισσότερο» µε τις εκτοτε κρατούσες ηθικές
αντιλήψεις...
-Εάν οι αποστάσεις που σηµειώνονται στους επίσηµους
χάρτες του ∆ήµου Αθηναίων, που απεικονίζουν τα επτά
δηµοτικά διαµερίσµατά είναι ακριβείς, τότε είναι µάλλον
βέβαιο ότι η εγκατάσταση εκδιδόµενων προσώπων θα
επιτρέπεται µόνον στις παρυφές της πόλης και, κατ’ ουσίαν
εκτός δοµηµένου περιβάλλοντος...

Β)Άρθρο 9 παρ.1: Το άσυλο της κατοικίας
Προστατεύεται τόσο η κατοικία, σαν άσυλο που δεν
µπορεί κανείς να το παραβιάσει µε επίκληση των χρηστών
ηθών,
προκειµένου
να
διαπιστώσει
ανήθικη
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ζωή(Χρυσόγονος) , όσο και η ελευθερία επιλογής
κατοικίας.
• ΑΠ( ολοµέλεια), 217/1977 και Εφ. Αθηνών 7402/1979:

Είναι αντίθετη στα χρηστά ήθη η επιβολή σε άτοµο µε
δήλωση τελευταίας βούλησης του τόπου κατοικίας µε
αντάλλαγµα οικονοµικά οφέλη. Αµφισβητείται κατά
πόσο υπάρχει αντίθεση, όταν µια τέτοια δήλωση
βούλησης γίνεται από αληθινά και καλοπροαίρετα
κίνητρα, προς όφελος του κληρονοµούµενο. Η επίλυση
του ζητήµατος γίνεται, όχι µόνο µε επίκληση της
ρήτρας του α. 5§1, αλλά και µε την διαδικασία της
θεσµικής εφαρµογής του δικαιώµατος.

Γ) Άρθρο 13 παρ. 1,2: θρησκευτική ελευθερία
Στο άρθρο αυτό κατοχυρώνεται το δικαίωµα της
θρησκευτικής συνείδησης και το δικαίωµα της λατρείας.
Κάθε άτοµο µπορεί να πιστεύει σε όποια θρησκεία θέλει
ή να είναι άθεος. Επιτρέπεται η λατρεία κάθε γνωστής
θρησκείας, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση µε τα χρηστά
ήθη ή την δηµόσια τάξη. Ο προσηλυτισµός, εφόσον
γίνεται µε αθέµιτα µέσα και µε παραπλάνηση του άλλου,
είναι απαγορευµένος.
• Πρωτοδικείο Αθηνών,17115/1988: Αφορά ταινία που

διακωµωδεί
και
χλευάζει
τον
Χριστό,
προσβάλλοντας το θρησκευτικό συναίσθηµα. Η
απόλαυση του δικαιώµατος του άρθρου 13Σ δεν θα
πρέπει να προσκρούει στην δηµόσια τάξη, στα
χρηστά ήθη και γενικά στα καθήκοντα του πολίτη
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απέναντι στο κράτος. Επιβάλλεται η προστασία της
θρησκευτικής
ελευθερίας,
γιατί
αποτελεί
ηθικοκοινωνική αξία και νοµικό συµφέρον άξιο
προστασίας από το Κράτος. Η συγκεκριµένη ταινία
παραβιάζει το Σύνταγµα, άσκηση του δικαιώµατος
υπερβαίνει σαφώς τα όρια που επιβάλλονται από τα
χρηστά ήθη και απειλεί την δηµόσια αιδώ, την
ησυχία και την τάξη των πολιτών.
• Πληµ. Αθηνών 1276/1978: Καθύβριση θρησκεύµατος.

Προστατεύεται η θρησκεία, αλλά όχι απαραίτητα οι
λειτουργοί της.
• Π. Πρωτ. Αθηνών: ∆εν είναι αναγκαία η ύπαρξη

υπαιτιότητας για την εφαρµογή των άρθρων 57 και
59 του ΑΚ. Η χρήση της λέξης ΄΄Ιησούς΄΄ για την
διάκριση εµπορευµάτων αντίκειται στα χρηστά ήθη
και προσβάλλει κατά τα άρθρα 5 και 13 του Σ την
προσωπικότητα των εναγόµενων ιερέων.

Καύση των νεκρών
Σήµερα, πιο πολύ απ’ότι στο παρελθόν, υπάρχει
προβληµατισµός κατά πόσο η καύση των νεκρών έρχεται σε
αντίθεση µε τα χρηστά ήθη.
Σύµφωνα µε τα άρθρα 2 ν.445/196899 (περί
νεκροταφείων και ενταφιασµού των νεκρών) και 2 ν.
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582/1968(για τα δηµοτικά και κοινοτικά νεκροταφεία)
απαγορεύεται η ταφή εκτός νεκροταφείου και
συνακόλουθα, µε αυτόν τον περιορισµό της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, η αποδοχή της καύσης γίνεται δυσχερής.
Στα πλαίσια των άρθρων 5 και 13 του Σ, από τα οποία
προκύπτει ότι καθένας έχει το δικαίωµα να επιλέξει την
τύχη του σώµατός του µετά τον θάνατό του, η πολιτεία θα
πρέπει να θεσµοθετήσει την καύση των νεκρών.
Η νοµολογία δέχεται η ίδρυση σωµατείου, που έχει
σκοπό την διάδοση ευνοϊκών για την καύση απόψεων,
προσβάλλει την δηµόσια τάξη σαν αντίθετη µε τα χρηστά
ήθη, τα οποία ταυτίζονται εδώ, σαν γενικές και θεµελιώδεις
αντιλήψεις για την ηθική, µε τις θεµελιώδεις αντιλήψεις
περί ηθικής της Ανατολικής Ορθόδοξου Εκκλησίας του
Χριστού11. Μόνο το Εφετείο Αθηνών, µε την απόφαση
1702/1988 έκρινε το αντίθετο, µε το επιχείρηµα ότι έχει
θεσµοθετηθεί στις πιο πολλές χώρες και ότι ο κανόνας της
εκκλησίας συνιστά έθιµο.

∆) Άρθρο 14 παρ. 1: Ελευθερία της σκέψης
Το Σύνταγµα προστατεύει την ελευθερία των ιδεών και
των στοχασµών. Ιδέα αποτελεί κάθε αναφορά του
ανθρωπίνου πνεύµατος12 και ο σεβασµός της συνδέεται µε
την δηµοκρατική λειτουργία της κοινωνίας. Αναµφίβολα,
11
12

Ελένη Μαρκούτσου, «Η καύση των νεκρών», www.law net.gr
∆ηµητρόπουλος
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υπόκειται στον περιορισµό των χρηστών ηθών. Η ρύθµιση
όµως αφορά στοχασµούς που εξωτερικεύονται και δεν
παραµένουν αυστηρά προσωπικές γνώµες. Εκφράσεις
υβριστικές, που προσβάλλουν το λαϊκό αίσθηµα, και ιδέες,
που πλήττουν την δηµόσια αιδώ, έρχονται σε αντίθεση µε
τα χρηστά ήθη και δεν προστατεύονται.
• ΑΠ, 13/1999, Υπόθεση Μπαµπινιώτη : Το δικαστήριο

έκρινε το κατά πόσο τα άρθρα 14 παρ 1,2 και 3, που
προστατεύουν την ελευθερία των στοχασµών, και 16
παρ.1, που αφορά την ελευθερία της επιστήµης, επειδή
ακριβώς διαφυλάττουν ύψιστα κοινωνικά αγαθά,
νοµιµοποιούν προσβολές της προσωπικότητας. Η
πλειοψηφία έκρινε, ότι, εφόσον δεν προσβάλλεται η
αξία του ανθρώπου, οι προσβολές του δικαιώµατος
της προσωπικότητας δεν είναι παράνοµες, καθώς
συγκριτικά θεωρείται υποδεέστερο αγαθό. Όταν ο
λεξικογράφος κατασκευάζει ένα έργο, µπορεί να
καταγράφει τις ποίκιλες σηµασίες των λέξεων, που
µπορεί να είναι υβριστικές ή µειωτικές για µια
κοινωνική οµάδα, εφόσον ο ίδιος δεν αποδέχεται την
σηµασία τους. Έτσι λοιπόν έγινε δεκτό ότι η λέξη
‘Βούλγαρος’, που χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει
τους οπαδούς µιας οµάδας, είναι µια ουδέτερη
καταγραφή, αξιολογικά άχρωµη.
• ΑΠ 508/1974 για την ταινία ‘Σεξ 13 Μποφόρ’: Στην παρ.

3 του ίδιου άρθρου κατοχυρώνεται η ελευθεροτυπία
και η κατάσχεση των εντύπων. Εισάγεται σαν ρητή
εξαίρεση η αντίθεση µε τα χρηστά ήθη και η προσβολή
της δηµόσιας αιδούς. Σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ.1
του ν.δ. 346/1969
( περί τύπου), άσεµνα
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δηµοσιεύµατα είναι όσα χειρόγραφα, εικόνες, έντυπα
ή άλλα αντικείµενα προσβάλλουν, κατά το κοινό
αίσθηµα, καταφανώς την δηµόσια αιδώ. Η ταινία
κρίθηκε αντίθετη µε τα χρηστά ήθη και απαγορεύτηκε
η προβολή της, καθώς σαν άσεµνη δεν προστατεύεται.

Ε) Άρθρο 15 παρ.2 ∆ικαίωµα στη ψυχαγωγία
Το Σύνταγµα κατοχυρώνει την ραδιοφωνία, την
τηλεόραση και τον κινηµατογράφο, διαχωρίζοντάς τα από
τον τύπο γενικά. Για λόγους προστασίας του κοινού, σε µια
εποχή καταιγισµού πληροφοριών και εικόνων, ιδρύθηκε µε
την αναθεώρηση του 2001 το Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης µε στόχο την «αντικειµενική και µε ίσους
όρους µετάδοση των πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς
και προϊόντων λόγου και τέχνης, την εξασφάλιση της
ποιοτικής στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η
κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης
και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τον
σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της
παιδικής ηλικίας και της ενότητας».
Τα µέσα αυτά δεν νοµιµοποιούνται να χρησιµοποιούν
την ελευθερία του τύπου και της έκφρασης για να
παραβιάζουν τα δικαιώµατα των άλλων ή τους νόµους του
κράτους, και για επεµβαίνουν στην προσωπική σφαίρα των
πολιτών. Εκποµπές χαµηλού επιπέδου δεν προστατεύονται
από το Σύνταγµα, ενώ το ΕΣΡ, µε τις αποφάσεις του,
αποσαφηνίζει την έννοια των χρηστών ηθών σαν όρια των
δικαιωµάτων.
• ΕΣΡ 100/41/1998: Αφορά εκποµπή χαµηλού επιπέδου(

Big Brother), που καθιστά τον άνθρωπο τηλεοπτικό
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αντικείµενο,
µειώνοντας
την
αξία
του.
Παραβιάζοντας την ιδιωτική ζωή των προσώπων,
δηµοσιοποίησε προσωπικά τους δεδοµένα. Το ΕΣΡ
έκρινε ότι ήταν αντίθετο το περιεχόµενό της στα
χρηστά ήθη, δεδοµένου µάλιστα ότι προβαλλόταν σε
µεσηµεριανή ώρα, όπου παρακολουθούσαν και
ανήλικοι.
• Όταν το ΕΣΡ επέβαλλε πρόστιµο σε τηλεοπτικό

κανάλι, επειδή προέβαλλε φιλί ανάµεσα σε
οµοφυλόφιλους, η απόφαση κρίθηκε από πολλούς
υπερβολική και παρωχηµένη. Το ΕΣΡ θεώρησε ότι
έπρεπε να προστατεύσει το νεαρό κοινό που
παρακολουθούσε την σειρά.

ΣΤ) Άρθρο 16 παρ.1 Ελευθερία της τέχνης
Αν και ο συντακτικός νοµοθέτης δεν ο προέβλεψε ρητά,
η ελευθερία της τέχνης µπορεί να περιοριστεί από τα
χρηστά ήθη. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να δηµιουργεί.
Όταν όµως εκτίθεται το έργο του στο κοινό, δεν πρέπει να
προσβάλλει τα εθνικά σύµβολα, το θρησκευτικό
συναίσθηµα13 και τις κρατούσες αντιλήψεις. Η τέχνη
οφείλει να µην προκαλεί. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν
προστατεύεται.
13

Έκθεση Outlook: Πίνακας που προσέβαλλε το θρησκευτικό συναίσθηµα αποσύρθηκε και η υπόθεση
δεν έφτασε στα δικαστήρια.
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• Πρωτ. Αθηνών 17115/1988: Απόφαση για την ταινία του
Σκοτσέζε «Ο Τελευταίος πειρασµός». Έστω και αν
σκοπός του σκηνοθέτη ήταν η καλλιτεχνική
δηµιουργία, δεν υπάρχει δικαίωµα που να µπορεί να
αντιτεθεί µε το δικαίωµα της προσωπικότητας εκείνων
των οποίων προσβάλλεται το θρησκευτικό
συναίσθηµα. Η συµπεριφορά του αντίκειται στο
Σύνταγµα και υπερβαίνει τα όρια που θέτουν τα
χρηστά ήθη, προσβάλλοντας την δηµόσια αιδώ και το
κοινό συναίσθηµα. Εφόσον λοιπόν προσβάλλονται
έννοµα αγαθά, τίθεται εκτός προστασίας.

Ζ) Ελευθερία επιστήµης και έρευνας
Αν και η επιστήµη και η έρευνα στοχεύουν στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής του ανθρώπου, οι µέθοδοί τους και τα
πορίσµατά τους αµφισβητούνται συχνά όσον αφορά την
ηθική ποιότητά τους. Σύµφωνα µε την κρατούσα γνώµη, ο
επιστήµονας, για να κρίνεται άξιος προστασίας, δεν πρέπει
να έχει ανήθικους σκοπούς. Εφόσον δεν υπηρετεί την
επιστήµη, καµία ανακάλυψη δεν γίνεται δεκτή, αν
αντίκειται στα χρηστά ήθη.
Στην υπόθεση Μπαµπινιώτη συζητήθηκε κατά πόσο
αυτή η ελευθερία δικαιολογεί την προσβολή της
προσωπικότητας.

Η)Άρθρο 19 παρ.1 Απόρρητο της επικοινωνίας
Στο άρθρο 370Α παρ.2 ΠΚ τιµωρείται «όποιος αθέµιτα
παρακολουθεί µε τεχνικά µέσα ή µαγνητοφωνεί συνοµιλία
τρίτων που δεν διεξάγεται δηµόσια» ή «µαγνητοφωνεί
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ιδιωτική συνοµιλία αυτού και τρίτου χωρίς συναίνεση του
τελευταίου».
Αθέµιτα σηµαίνει αντίθετα µε τα χρηστά ήθη και το
παράνοµο δεν αίρεται από το γεγονός ότι η συµπεριφορά
του παραβίασε τον νόµο, καθιστώντας τον άξιο κυρώσεων.
Η απόδειξη εγκληµατικής πράξης οφείλει να γίνεται
σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τους νόµους και όχι µε τρόπο
αντίθετο στα χρηστά ήθη.
• Εφ. Θεσσαλονίκης 556/1980: Οι µαγνητοταινίες σαν

ιδιωτικό έγγραφο είναι απαράδεκτες αν η ηχογράφηση
έγινε χωρίς την συγκατάθεση αυτού που οµιλεί.
Έχουµε προσβολή της προσωπικότητας όταν ο ένας
σύζυγος ηχογραφεί την συνοµιλία του µε τον άλλον,
για να χρησιµοποιήσει την κασέτα σαν αποδεικτικό
στοιχείο στην εκδίκαση του διαζυγίου.

Θ) Άρθρο 21 παρ. 1
Τα χρηστά ήθη οριοθετούν αυτό το άρθρο, λόγω της
σηµασίας του θεσµού του γάµου και της οικογένειας.
• Εφ. Θεσσαλονίκης, 556/1980: Απορρίφθηκε αίτηση
διαζυγίου που προέβαλλε σαν λόγο διάλυσης του
γάµου το γεγονός ότι η γυναίκα δεν ήταν παρθένα την
πρώτη νύχτα του έγγαµου βίου.
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Τα χρηστά ήθη στον Αστικό Κώδικα
Α) ΑΚ 33 : ∆ιάταγµα αλλοδαπού δικαίου δεν
εφαρµόζεται εάν η εφαρµογή προσκρούει στα χρηστά
ήθη ή γενικά στη δηµόσια τάξη
Η αντίθεση κρίνεται στην εκάστοτε, συγκεκριµένη
περίπτωση από τον δικαστή, µε αντικειµενικά κριτήρια. Αν
προσκρούει στην ελληνική έννοµη τάξη, ακόµα και αν δεν
έρχεται σε αντίθεση µε κάποια διάταξη, η περίπτωση ή
µένει αρρύθµιστη, ή εφαρµόζεται άλλη αλλοδαπή διάταξη,
ή ρυθµίζεται από τον ηµεδαπό νόµο.
Β) ΑΚ 178: Κάθε δικαιοπραξία που αντιβαίνει στα
χρηστά ήθη είναι άκυρη.
Η διάταξη αφορά κάθε είδους δικαιοπραξία. Εδώ η
έννοια των χρηστών ηθών µεταβάλλεται µε την εξέλιξη της
κοινωνικής ηθικής και συνδυάζεται µε τα πραγµατικά
περιστατικά. Για την εξειδίκευσή τους βοηθούν οι
θεµελιώδεις αρχές και αξιολογήσεις που απορρέουν από το
Σύνταγµα. Κρίσιµος χρόνος είναι αυτός στον οποίον
εκδικάζεται η απόφαση, καθώς ο δικαστής θα κρίνει µε το
δίκαιο που ισχύει εκείνη την στιγµή14.
Η ανηθικότητα προκύπτει είτε από το περιεχόµενό της
είτε από το σύνολο των πραγµατικών περιστατικών.

14

Απ. Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές Αστικού ∆ικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα 1997, σελ 382
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• ΑΠ , Τµήµα Α, αρ. 299/1974: ∆ικαιοπραξία
αντίθετη µε τα χρηστά ήθη είναι άκυρη. Ο ΑΠ έκρινε
ότι διαθήκη µε την οποία αφήνεται περιουσία σε
παλλακίδα και δηλώνεται περιφρόνηση προς
εγγύτατα πρόσωπα είναι άκυρη κατά το 180 ΑΚ.
• ΑΠ, ολοµέλεια, αρ. 398/ 1975: Αφορούσε σύµβαση
πώλησης του θετού πατέρα του αναιρεσείοντα, µε την
οποία µεταβίβασε όλη του την περιουσία στην σύζυγο
µε τιµή χαµηλότερη της κανονικής και περιορίστηκε
το κληρονοµικό δικαίωµα του γιου του. Ο ΑΠ την
έκρινε άκυρη σαν αντίθετη µε τα χρηστά ήθη, τα
οποία όρισε σαν «τις αντιλήψεις του χρηστώς και
εµφρόνως
σκεπτόµενου
µέσου
κοινωνικού
ανθρώπου», η αντίθεση µε τις οποίες κρίνεται από
το περιεχόµενο και τις περιστάσεις.
Ανάλογη είναι και η απόφαση 485/1974, τµήµα Α,
του ΑΠ, όπου δίνεται πάλι ο ίδιος ορισµός.
• Εφ Αθηνών 1519/2005: Αντιβαίνει στα χρηστά ήθη
σύµβαση µεταξύ συζύγων για επιτάχυνση της λύσης
του γάµου τους, όσο αυτός διαρκεί. ∆εν αντιβαίνει
όµως συµφωνία για συµβιβαστική επίλυση των
οικονοµικών διαφορών τους για τον χρόνο µετά την
λύση, εφόσον δεν γίνεται µε σκοπό το διαζύγιο.
Γ) ΑΚ 179: ∆ιάταξη
που ρυθµίζει ειδικά τις
αισχροκερδείς δικαιοπραξίες και αυτές που δεσµεύουν
υπέρµετρα την ελευθερία του ατόµου
Οι αισχροκερδείς είναι
επαχθείς δικαιοπραξίες
περιουσιακού δικαίου, όχι υποχρεωτικά αµφοτεροβαρείς.
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Αντικειµενικό κριτήριο είναι η δυσαναλογία παροχής και
αντιπαροχής, που πρέπει
να είναι προφανής στον
παρατηρητή που γνωρίζει από συναλλαγές, και η
εκµετάλλευση της απειρίας ή της ανάγκης του άλλου15.
• Απ 405/1974: Η αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας
της δικαιοπραξίας µε βάση το 179 ΑΚ, πρέπει να
καθορίζει την δυσαναλογία των παροχών, αλλιώς
απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
• ΑΠ, απ 593/1972 : Αφορά αναγνώριση ακυρότητας
προσυµφώνου που είχε συναφθεί µεταξύ εταιρίας και
ιδιωτών για την πώληση ακινήτου, λόγω
δυσαναλογίας των παροχών. Ο ΑΠ επικυρώνει την
απόφαση του εφετείου.
• ΑΠ, απ 492, 2004: ∆ικαιοπραξία αντίθετη µε χρηστά
ήθη είναι άκυρη. Ενόψει της πραγµατικής αξίας του
οικοπέδου και της αντιπαροχής που θα λάµβαναν οι
οικοπεδούχοι, οι οποίοι θα συµµετείχαν στις δαπάνες
κατασκευής των κοινόχρηστών µερών, υπάρχει
προφανής δυσαναλογία παροχής και αντιπαροχής, µε
αποτέλεσµα η σύµβαση να είναι άκυρη.
∆) ΑΚ 281: Απαγορεύεται η άσκηση του δικαιώµατος
όταν είναι αντίθετη µε τα χρηστά ήθη
Το δικαίωµα δεν θα πρέπει να ασκείται µε τρόπο που
υπερβαίνει σαφώς τα όρια που επιβάλλουν τα χρηστά ήθη.
Το κριτήριο είναι αντικειµενικό( δεν απαιτείται πταίσµα)
και ο δικαστής το εξειδικεύει µε βάση την κοινωνική ηθική
15

Γεωργιάδη, Σταθόπουλου, Ερµ ΑΚ αρ 179, σελ 271
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που ισχύει στο συγκεκριµένο χώρο και χρόνο και όχι µε τις
δικές του πεποιθήσεις16. Επικουρικά, ισχύει η διάταξη 25§3
Σ ,που απαγορεύει την κατάχρηση του δικαιώµατος.
• ΑΠ, ολοµέλεια, 49/2005 ΝοΒ : Καταγγελία διαρκούς
σύµβασης
αντιπροσωπεύσεως
κατασκευάστριας
εταιρίας αυτοκινήτων από την αντιπροσωπευόµενη.
Όταν η καταγγελία ασκείται αντίθετα µε τα χρηστά
ήθη, είναι άκυρη. ∆εν αντίκειται στα χρηστά ήθη όταν
η λύση εντάσσεται στις προβλέψιµες συναλλακτικές
δυνατότητες του ασκούντος το δικαίωµα και δεν είναι
άσχετο µε το συµφέρον της επιχείρησής του.

Ε) ΑΚ 919: Όποιος ζηµίωσε άλλον µε τρόπο
αντίθετο µε τα χρηστά ήθη, υποχρεούται σε
αποζηµίωση
Συµπληρώνοντας το αρ 914 ΑΚ, καλύπτει τις
περιπτώσεις όπου υπάρχει ζηµία και ανάγκη αποζηµίωσης,
ακόµα και αν δεν προσβάλλεται δικαίωµα ή έννοµο
συµφέρον. Και εδώ τα χρηστά ήθη κρίνονται αντικειµενικά,
αλλά συνεκτιµάται η πρόθεση ή η αµέλεια.
• Μον Πρωτ Αλεξανδρούπολης 19/2005: Η αναζήτηση
του πλουτισµού είναι δυνατή όταν υπήρξε ανηθικότητα
λόγω των συνθηκών και κυρίως λόγω του τρόπου
ενέργειας του λήπτη. Ανήθικη δικαιοπραξία συνιστά και
16

Απ. Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές Αστικού ∆ικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα 1997, σελ 228

Τα χρηστά ήθη στην ελληνική νοµολογία

28

η συµµετοχή που εµποδίζει την συµµετοχή κάποιου σε
πλειστηριασµό. Αποκλείεται η αναζήτηση της παροχής
όταν η ανηθικότητα αφορά και τον δότη, εκτός αν η
παροχή
συνίσταται
σε
έγκυρη
συνοµολόγηση
υποχρέωσης. Ο βαρυνόµενος µε ανηθικότητα δότης
µπορεί να ασκήσει είτε την αγωγή ελευθέρωσής του από
την υποχρέωση είτε να προτείνει κατ ένσταση την
ανηθικότητα της αιτίας.
• ΑΠ, απ 604/2005: Υποχρέωση αποζηµίωσης όποιου
ζηµίωσε άλλον κατά τρόπο αντίθετο µε τα χρηστά ήθη.
∆εν ενεργεί εναντίον των χρηστών ηθών ο δανειστής που
υπαναχωρεί από την σύµβαση επειδή ο οφειλέτης δεν
µπορεί να εκπληρώσει την παροχή του.

Αθέµιτος ανταγωνισµός, Εµπορικό Σήµα και χρηστά
ήθη
• Μον Πρωτ Ρόδου 88/2005: Επαγγελµατική
δραστηριότητα ρυθµίζεται από γενική ρήτρα αθέµιτου
ανταγωνισµού µε αντίθεση στα χρηστά ήθη και
τεκµαιρόµενη
ανταγωνιστική
πρόθεση,
όπως
απόσπαση πελατείας. Ανάρτηση από ιδιοκτήτη µπαρ
διαφηµιστικού εντύπου σε δέντρα και κολώνες χωρίς
άδεια του δηµάρχου, πέραν των κυρώσεων, δεν είναι
αντίθετη µε τα χρηστά ήθη, λόγω µη επιδίωξης και
κτήσης ιδιαίτερου οικονοµικού προβαδίσµατος ή
καλυτέρευσης ή απόσπασης πελατών.
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• Απ 1/1972 σε συνδυασµό µε τον νόµο 146/1914
Απαγορεύεται σε γεωργικές και εµπορικές συναλλαγές
κάθε πράξη αντίθετη µε τα χρηστά ήθη, που γίνεται µε
σκοπό ανταγωνισµού. Η αντίθεση είναι νοµικό ζήτηµα
που θα κριθεί από τον δικαστή.
• Εφ. Αθηνών 5136/2005: Το δικαστήριο έκρινε ότι
δεν αντιβαίνει στα χρηστά ήθη η προµήθεια από
έµπορο αλλοδαπής, η εισαγωγή στην Ελλάδα και η
διάθεση
από
έµπορο
στην
κατανάλωση
εµπορευµάτων,
των
οποίων
το
δικαίωµα
αποκλειστικής εισαγωγής και αντιπροσώπευσης έχει
άλλος.
• Μον Πρωτ Αθηνών απ.9485/2000: Το δικαστήριο
έκρινε την έννοια των χρηστών ηθών σε υπόθεση
σχετικά µε την νοµιµότητα σήµατος( η απόφαση
παρατίθεται στο τέλος)
.

Τα χρηστά ήθη στο ποινικό δίκαιο
Στο ποινικό δίκαιο τα χρηστά ήθη αναφέρονται µόνο
στο άρθρο 308 ΠΚ, σχετικά µε το έγκληµα της απλής
σωµατικής βλάβης. Στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου
ορίζεται ότι « δεν είναι άδικη η βλάβη της παρ.1 όταν
επιχειρείται µε την συναίνεση του παθόντος και δεν
προσκρούει στα χρηστά ήθη».
Πρόκειται για µια σύνθετη ρύθµιση κατά την οποία τα
χρηστά ήθη δεν αποτελούν προϋπόθεση του ενεργού της
συναίνεσης, αλλά, αν διαπιστωθεί αντίθεσή της µε αυτά,
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την αποδυναµώνουν17. Χαρακτηριστικό παράδειγµα,
γυναίκα να υποκύπτει έναντι πληρωµής στις ορέξεις
σαδιστή, για να µπορέσει να συντηρήσει το παιδί της18.
Τα χρηστά ήθη εδώ έχουν την έννοια του αισθήµατος
ευπρέπειας, που έχουν οι ορθώς σκεπτόµενοι άνθρωποι.
Σύµφωνα µε έναν από τους κορυφαίους νοµικούς
επιστήµονες, τον Roxin, αντίθεση µε τα χρηστά ήθη υπάρχει
όταν η πράξη γίνεται για απόκρυψη ή διευκόλυνση
εγκλήµατος ή για ικανοποίηση σεξουαλικών ανωµαλιών.
Παραθέτω τρεις χαρακτηριστικές αποφάσεις στις
οποίες ο δικαστής έκρινε πως υπάρχει αντίθεση:
• ΑΠ 824/1981: Οδηγός ξυλοκοπάει άλλον οδηγό, γιατί
δεν τον άφησε να προσπεράσει.
• ΑΠ 912/1981: Ποδοσφαιριστής επιτέθηκε µε κλοτσιές
στον διαιτητή γιατί τον απέβαλλε

• Η Ε∆ΕΜ ( Ένωση ∆ιπλωµατούχων Ελληνίδων Μηχανικών)
µε ανακοίνωσή της αναφέρεται στην σεξουαλική
παρενόχληση και καταγγελία σύµβασης (5789/1998
απόφασης Εφετείου Αθηνών). Αναλυτικά σηµειώνεται:
Η καταγγελία της αορίστου χρόνου συµβάσεως εργασίας
είναι µονοµερής, αναιτιώδης δικαιοπραξία και δεν έχει για
το
λόγο
αυτό
ανάγκη
αιτιολογίας.
Το δικαίωµα όµως του εργοδότη να µπορεί να καταγγέλλει τη
σύµβαση εργασίας του µισθωτού αναιτιολόγητα δεν είναι
απεριόριστο, αλλά υπόκειται στον περιορισµό που τάσσεται
από το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα, δηλαδή είναι άκυρη
η καταγγελία και λογίζεται ότι δεν έγινε, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 174 και 180 Α.Κ., όταν η άσκησή του
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που θέτουν η καλή πίστη, τα
χρηστά ήθη ή ο οικονοµικός ή κοινωνικός σκοπός του
δικαιώµατος
αυτού.

17
18

Ν. Κ. Ανδρουλάκης, «Ποινικό ∆ίκαιο, Ειδικό Μέρος», Εκδόσεις Σάκκουλα , Αθήνα 1974, σελ 133
του ίδιου, σελ 134
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Υπέρβαση του παραπάνω δικαιώµατος του εργοδότη υπάρχει
και όταν η καταγγελία έγινε επειδή ο µισθωτός απέκρουσε τις
ερωτικές προτάσεις και τη σεξουαλική παρενόχληση του
εργοδότη, διότι στην περίπτωση αυτή η καταγγελία είναι
αντίθετη µε την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.
Ειδικότερα, η σεξουαλική παρενόχληση, που συνίσταται στην
ανεπιθύµητη συµπεριφορά σεξουαλικής φύσεως που θίγει την
αξιοπρέπεια του µισθωτού κατά την εργασία, αποτελεί
προσβολή της προσωπικότητας του παρενοχλούµενου και η
καταγγελία της εργασιακής συµβάσεως εκ µέρους του
εργοδότη λόγω της αντίδρασης του µισθωτού στην εν λόγω
προσβολή της προσωπικότητάς του είναι καταχρηστική.

Τα χρηστά ήθη στην Πολιτική και ∆ιοικητική
∆ικονοµία
Τα άρθρα 116 Κ.Πολ.∆ και 42 Κ∆∆, παράλληλα µε το
ά. 19Σ, επιτάσσουν την διεξαγωγή της δίκης σύµφωνα µε
τα στοιχειώδη ηθικά παραγγέλµατα και τις βασικές αρχές
κοινωνικής ευθύτητας. Οι ρήτρες αποτρέπουν δόλιες και
παρελκυστικές ενέργειες των διαδίκων στα πλαίσια µιας
δίκης, ιδιαίτερα της πολιτικής, στην οποία δεν ισχύει η
εξεταστική αρχή και η αρχή της πρωτοβουλίας του δικαστή(
αρχές οι οποίες λειτουργούν αποτρεπτικά για τέτοια
φαινόµενα στη διοικητική δίκη)19. Είναι φραγµοί στην
19

∆αντόγλου, ∆ιοικητικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο», εκδόσεις Σάκκουλα 1994, σελ 242,
Κ. ∆. Κεραµέας «Αστικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο- Γενικό Μέρος», εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα- Θεσ/κη 1986,
σελ 196- 197

Τα χρηστά ήθη στην ελληνική νοµολογία

32

κατάχρηση των δικονοµικών µέσων για άσχετα µε αυτά
σκοπούς.
Το άρθρο 323 Κ.Πολ.∆. ορίζει ότι αλλοδαπή απόφαση,
για να παράγει δεδικασµένο στην Ελλάδα, πρέπει µην
αντίκειται στα χρηστά ήθη, τα οποία νοούνται σαν οι
θεµελιώδεις αρχές της δηµόσιας τάξης, η αντίθεση µε τις
οποίες θέτει σε κίνδυνο την ηθική, οικονοµική και
πολιτειακή τάξη της Ελλάδας20.
• ΑΠ, Τµήµα Β, απ. 977/1985: Είναι αντίθετη µε τα
χρηστά ήθη συµφωνία µε την οποία αλλοδαπό ή
ηµεδαπό
αναρµόδιο
δικαστήριο
καθίσταται
αποκλειστικά αρµόδιο για την εκδίκαση των
περιουσιακών διαφορών των ενδιαφεροµένων.
• Εφ Αθηνών, απ. 78/1985: Αφορά την διεθνή
δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Αντίθετη µε
τα χρηστά ήθη είναι η συµφωνία αποκλεισµού της
δικαιοδοσίας, όταν είναι πολύ επαχθής για το
ασθενέστερο µέλος της συµφωνίας και επιβλήθηκε
από τον ισχυρότερο σαν όρος κατάρτισής της.

20

Κεραµέας, σελ 323
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Συµπέρασµα
Η έννοια των χρηστών ηθών είναι αναπόσπαστα
δεµένη µε την κοινωνία και την εξέλιξή της. Οι θεµελιώδεις
αντιλήψεις για την ηθική και συµπεριφορά µεταβάλλονται
συνεχώς, για να προσαρµοστούν στην εκάστοτε ελληνική
πραγµατικότητα.
Η νοµολογία, σε όλους τους κλάδους του δικαίου,
χρησιµοποιεί σαν κριτήριο εξειδίκευσής τους τον ορθώς
σκεπτόµενο, µέσο κοινωνικό άνθρωπο και τις απόψεις του.
Λαµβάνοντας υπόψη το κοινό, περί ηθικής συναίσθηµα, και
τις επιταγές της κοινωνίας, κρίνει τις υποθέσεις άλλοτε πιο
συντηρητικά(καύση των νεκρών) και άλλοτε πιο ελαστικά(

Τα χρηστά ήθη στην ελληνική νοµολογία

34

υπόθεση Μπαµπινιώτη), θεωρώντας ότι, αν η άσκηση του
δικαιώµατος υπερβαίνει αυτά τα όρια, δεν είναι άξια
προστασίας.
Σε θέµατα που έχουν προκαλέσει θύελλα
αµφισβητήσεων, όπως πχ ο γάµος µεταξύ προσώπων του
ίδιου φύλου, θα έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον η θέση που
θα πάρει µελλοντικά η ελληνική νοµολογία.

Περίληψη
Τα χρηστά ήθη ορίζονται σαν οι γενικά κρατούσες
απόψεις, το σύνολο των θεµελιωδών πολιτικών,
οικονοµικών, ηθικών και κοινωνικών αρχών και
αντιλήψεων που επικρατούν στην Ελλάδα µια δεδοµένη
χρονική στιγµή και προβλέπονται στο ά. 5 παρ.1 Σ σαν
γενική ρήτρα οριοθέτησης των ατοµικών δικαιωµάτων, που
κατοχυρώνονται στα άρθρα του Συντάγµατος.
Η έννοιά τους εµφανίζεται και στους υπόλοιπους
κλάδους του δικαίου( αστικό, ποινικό, δικονοµικό),
απαγορεύοντας κάθε συµπεριφορά που αντιβαίνει µε αυτά.
Η νοµολογία παρουσιάζεται ενιαία όσον αφορά τον ορισµό

Τα χρηστά ήθη στην ελληνική νοµολογία

35

τους και την σηµασία που έχουν για την ελληνική, δηµόσια
τάξη.

Summary
Virtuous manners are the social believes , all the
fundamental political, economical, moral and social
virtues and believes in Greece in a particular period of
time. They are established on the article 5 of the
Constitution as a general restriction to the human rights.
They affect also the other parts of law (civil , criminal
etc) and they forbid every behavior that comes against
them. The Greek case-law accepts a standard meaning
and emphasizes their value for Greek Society.
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Ασφάλτου και µπήκε κάθετα από την οδό Φόβου στην Λεωφόρο Πεσόντων,
κλείνοντας αιφνιδιαστικά το δρόµο στο υπ? αριθµ. ΩΧΟΥ 000 IX αυτοκίνητό
µου, που οδηγούσα επί της Λεωφόρου Πεσόντων περνώντας µε πράσινο τη
διασταύρωση
µε
την
οδό
Φόβου.
Αποτέλεσµα ήταν να συγκρουστούν τα δύο αυτοκίνητα, από τα οποία το δικό
µου, που ήταν ένα ολοκαίνουργιο (µηνών) αυτοκίνητο κατασκευής εργοστασίου
Τριπλό Αστέρι Γερµανίας µοντέλο 190, έπαθε σοβαρές ζηµιές στο εµπρός µέρος
του,
ύψους
600.000
δραχµών
περίπου.
O οδηγός του πιο πάνω ζηµιογόνου αυτοκινήτου παραδέχθηκε αµέσως την
αποκλειστική του υπαιτιότητα για τη σύγκρουση και έκανε τη σχετική δήλωση
στην πιο πάνω αναφερόµενη ασφαλιστική εταιρία, στην οποία είχε ασφαλισµένο
το
αυτοκίνητό
του.
H εναγόµενη ασφαλιστική εταιρία αποδέχθηκε να πληρώσει τις ζηµιές του
αυτοκινήτου µου, όπως αυτές προέκυπταν από τα τιµολόγια του επίσηµου
συνεργείου της αντιπροσωπείας, όπου είχα εν τω µεταξύ επισκευάσει το
αυτοκίνητό
µου
προκαταβάλλοντας
ο
ίδιος
τη
δαπάνη.
Τις ζηµιές αυτές άλλωστε είχε απολύτως επιβεβαιώσει προς αυτήν ο υπάλληλός
της πραγµατογνώµονας, τον οποίο έπειτα από ειδοποίησή µου είχε στείλει και
είχε εξετάσει το αυτοκίνητο πριν αυτό επισκευαστεί. Αρνήθηκε όµως να µου
καταβάλλει οποιοδήποτε άλλο ποσό για άλλες ζηµιές, που είχα υποστεί.
Εξήγησα στον υπεύθυνο υπάλληλο της εναγόµενης, ότι δεν µε ενδιέφεραν άλλες
ζηµιές, όπως αποζηµίωση για ταξί κατά το χρόνο που στερήθηκα το αυτοκίνητό
µου µέχρι να επισκευαζόταν, ηθική βλάβη µου από την ταλαιπωρία που χωρίς να
φταίω υπέστην κ.λπ., αλλά ότι θεωρούσα υποχρέωση της εταιρίας του, να µε
αποζηµίωνε για τη µείωση της αγοραίας αξίας µεταπώλησης του αυτοκινήτου
µου.
Είναι πράγµατι αυτονόητο, ακόµη και για τον µη ειδικό, ότι το αυτοκίνητό
µου, θεωρείται πλέον όχι καινούργιο, αλλά τρακαρισµένο, µε αποτέλεσµα στην
περίπτωση που θέλω να το πωλήσω, ο υποψήφιος αγοραστής, γνωρίζοντας το
βεβαρυµένο παρελθόν του (το οποίο δεν µου επιτρέπει ο νόµος, αλλά και δεν
προτίθεµαι να του αποκρύψω) θα προσφέρει τιµή µειωµένη κατά ποσοστό που
εκτιµώ σε 10%, (δηλαδή κατά 1.000.000 δραχµές αφού η αξία του αυτοκινήτου
πριν από τη σύγκρουση ήταν τουλάχιστον 10.000.000), σε σχέση µε εκείνη που
θα
πρόσφερε,
αν
το
αυτοκίνητο
ήταν
ατρακάριστο.
H εναγόµενη εταιρία αρνήθηκε, λέγοντας ότι ο µόνος συµβιβασµός που θα
δεχόταν ήταν, να πλήρωνε τα τιµολόγια και µόνον. Της επρότεινα τότε, να µου
επλήρωνε τα τιµολόγια, που ούτως ή άλλως τα δεχόταν και για το κονδύλι της
µείωσης της αξίας του αυτοκινήτου µου, που το αµφισβητούσε, και µόνον αυτό,
να επιφυλασσόµουν και να προσέφευγα στο ∆ικαστήριο, το οποίο και θα µας
έλυνε
τη
διαφορά.
H εναγόµενη εταιρία όµως διά στόµατος του υπαλλήλου της µου εδήλωσε,
ενώπιον µαρτύρων, ότι δεν αµφισβητούσε τη µείωση της αξίας του αυτοκινήτου
µου, την οποία άλλωστε θεωρούσε αυτονόητη και αυταπόδεικτη υπό τις
συγκεκριµένες περιστάσεις και για τον συγκεκριµένο τύπο αυτοκινήτου, πλην
όµως είναι απαράβατη αρχή και απαρέγκλιτα τηρούµενη πρακτική, τόσο της
ίδιας, όσο και όλων των άλλων ασφαλιστικών εταιριών, ότι χωρίς ∆ικαστήριο
πληρώνει µόνον τα τιµολόγια και τίποτε άλλο, ό,τι ζηµιά και αν έχουν πάθει
τα
αυτοκίνητα
των
δικαιούχων
της
αποζηµίωσης.
Μου είπε δε ορθά κοφτά, ότι αν δεν της υπέγραφα απόδειξη, ότι µε την
πληρωµή των τιµολογίων θεωρώ τον εαυτό µου εξοφληµένο και πλήρως
αποζηµιωµένο και ότι ουδεµία άλλη απαίτηση έχω από αυτήν ή τον πελάτη της
από τη συγκεκριµένη σύγκρουση, δεν θα µου πλήρωνε τίποτε και, ας πήγαινα
στα ∆ικαστήρια, να πληρώνω δικηγόρους και να πάρω χρήµατα έπειτα από
χρόνια!
Έτσι υπέγραψα την εξοφλητική απόδειξη, που µου εζήτησε η εναγόµενη, η οποία
µου επλήρωσε µε τον τρόπο αυτό µόνον τα τιµολόγια των επισκευών του
αυτοκινήτου
µου.
Αυτό όµως δεν το έκανα µε τη θέλησή µου, αλλά εξαιτίας του πιο πάνω ωµού
εκβιασµού της εναγόµενης εταιρίας, που εκµεταλλευόµενη την άµεση ανάγκη µου
να εκάλυπτα το ποσόν της επισκευής του αυτοκινήτου µου, αρνήθηκε κατά τρόπο
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παράνοµο και αθέµιτο, να µου πληρώσει το ποσόν που σύµφωνα µε το νόµο ήταν
υποχρεωµένη να µου πλήρωνε, (δεδοµένου ότι δεν δικαιούται να επιλέγει η
ίδια και µάλιστα εκ των προτέρων εισάγοντας γενικό κανόνα ποιά κονδύλια θα
πληρώνει και ποιά όχι) και αντίθετα µε εξανάγκασε και υπέγραψα χωρίς να το
θέλω, ότι τάχα εξοφλήθηκα και ικανοποιήθηκα, ενώ εγνώριζε και της το
εδήλωσα,
ότι
δεν
θεωρούσα
τον
εαυτό
µου
εξοφληµένο.
Για το λόγο αυτόν η πιο πάνω ενυπόγραφη δήλωση που µου απέσπασε η εναγόµενη
είναι άκυρη, ως δικαιοπραξία που υφαρπάχθηκε κατά τρόπο αντίθετο µε τα
χρηστά ήθη, κατά την σαφή επιταγή του άρθρου 179 του Αστικού Κώδικα, που
µάλιστα
στην
παράγραφο
2
ο
νοµοθέτης
διευκρινίζει,
ερµηνεύοντας
συγκεκριµένα τί, µεταξύ άλλων, θεωρεί ανήθικο, ότι: Ακυρη ως αντικείµενη
στα
χρηστά
ήθη,
είναι
ιδίως
η
δικαιοπραξία
µε
την
οποία
δεσµεύεται
υπέρµετρα η ελευθερία του προσώπου ή µε την οποία κάποιος εκµεταλλευόµενος
την ανάγκη άλλου, συνοµολογεί ή λαµβάνει για τον εαυτό του ή υπέρ τρίτου
για κάποια παροχή περιουσιακά ωφελήµατα, που κατά τις περιστάσεις τελούν σε
προφανή
δυσαναλογία
προς
την
παροχή
αυτήν.
Στην προκειµένη µάλιστα περίπτωση είναι προφανές ότι δεν υπήρξε καν παροχή
εκ µέρους της εναγόµενης εταιρίας, αφού δεν έγινε κάποιος συµβιβασµός, όπου
το κάθε µέρος να παραχωρήσει κάτι στο άλλο, προκειµένου να µοιραστούν τα
οφέλη και οι ζηµιές και να λυθεί η διαφορά, αλλά µόνον εγώ παρουσιάζοµαι να
παραιτήθηκα τάχα από τα νόµιµα δικαιώµατά µου, ενώ η εναγόµενη εταιρία δεν
παραχώρησε τίποτε, αφού ήταν ούτως ή άλλως υποχρεωµένη από το νόµο και τη
δήλωση
του
πελάτη
της
να
κάλυπτε
τα
τιµολόγιά
µου.
Ούτε βέβαια µπορεί να θεωρηθεί ως παροχή, το ότι δεν πραγµατοποίησε την
απειλή της, να µην πλήρωνε τα τιµολόγιά µου και να µε ταλαιπωρούσε παράνοµα
στα ∆ικαστήρια και γι? αυτά, τη στιγµή, που εγνώριζε και δεν αµφισβητούσε
τις ζηµιές αυτές του αυτοκινήτου µου, τις οποίες έπρεπε σύµφωνα µε το νόµο
να µου επλήρωνε, και για το κονδύλι της µείωσης της αξίας, εφ? όσον το
αµφισβητούσε, να µε άφηνε (και να µην προσπαθούσε να µε παρεµποδίσει) να
προσέφευγα
στα
∆ικαστήρια,
ώστε
να
υπήρχε
δίκαιη
κρίση
γι?
αυτό.
Επιπρόσθετα, και αν ακόµη ήθελε να θεωρηθεί, πράγµα που αρνούµαι, ότι η
εναγόµενη εδικαιούτο, διαπραγµατευόµενη, να αξίωνε από εµένα εξοφλητική
απόδειξη και παραίτησή µου από τα άλλα, πλην των τιµολογίων δικαιώµατά µου,
προκειµένου να µε επλήρωνε εξώδικα και χωρίς να χρειαζόταν να προσέφευγα
στα ∆ικαστήρια, και πάλι η συµπεριφορά της στην συγκεκριµένη περίπτωση
είναι παράνοµη και η υπογραφή µου άκυρη, καθ? όσον σύµφωνα µε το άρθρο 281
του Αστικού Κώδικα τα δικαιώµατα δεν επιτρέπεται να ασκούνται καταχρηστικά
και κατά τρόπο, που υπερβαίνει προφανώς τα όρια, που επιβάλλουν η καλή
πίστη και τα χρηστά ήθη, ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός τους.
Στην
προκειµένη
περίπτωση
είναι,
νοµίζω,
προφανές
ότι
η
πιο
πάνω
συµπεριφορά της εναγόµενης είναι όχι µόνον κακόπιστη, αλλά υπερβαίνει κατά
πολύ
τον
οικονοµικό
και
κοινωνικό
σκοπό
του
δικαιώµατος
των
διαπραγµατεύσεων,
ο
οποίος
είναι,
να
µπορεί
ο
διαπραγµατευόµενος
να
προστατεύεται
από
τυχόν
κατά
περίπτωση
αβάσιµες
αξιώσεις
των
αντισυµβαλλόµενών του αποκρούοντάς τες, και όχι να επωφελείται αθέµιτα από
την ισχυρότερη οικονοµικά θέση του και να εκµεταλλεύεται την ανάγκη των
δικαιούχων της αξίωσης, (αποζηµίωσης εν προκειµένω), ώστε εκ συστήµατος εκ
των προτέρων και ανεξάρτητα από τη βασιµότητα ή όχι των απαιτήσεών τους, να
τους υποχρεώνει να παραιτούνται παρά τη θέλησή τους από νόµιµα δικαιώµατά
τους.
Για τους λόγους αυτούς και µε την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατός µου και
ιδιαίτερα του δικαιώµατός µου να ζητήσω περαιτέρω από την εναγόµενη
αποζηµίωση για την προσβολή που προκάλεσε στην προσωπικότητά µου µε την πιο
πάνω
συµπεριφορά
της.
ΖΗΤΩ να υποχρεωθεί από το ∆ικαστήριο Σας η εναγόµενη να µου καταβάλλει το
ποσόν των δρχ. 1.000.000 για τη µείωση της αξίας του αυτοκινήτου µου, ή όσο
εν πάση περιπτώσει κρίνει το ∆ικαστήριο Σας ότι µειώθηκε αυτή, και να
καταδικαστεί
επί
πλέον
στην
εν
γένει
δικαστική
δαπάνη
µου.
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Αστυ
O πληρεξούσιος δικηγόρος
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Φεβρουαρίου

1993

Μον.Πρωτ.Αθ. (Αρ. Απ. 9485/2000)
Προστασία σήµατος
.ικαστής: Γεώργιος Μιχολιάς, Πρόεδρος Πρωτοδικών
.ικηγόροι: .ηµήτριος Φιλής – Αγγελική Νεστορίδου
Η απόφαση
Με την υπό κρίση αίτηση, η οποία θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε κατά του 6ου και
του 7ου των καθ' ων λόγω νοµότυπης παραίτησης της αιτούσης από το δικόγρα-φο
της, ... η αιτούσα ισχυρίζεται ότι έχει συ(σταθεί νόµιµα µε το άρθρο 2 του Ν.
2598/1998 µε σκοπό την οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων που θα διεξαχθούν
στην Ελλάδα το έτος 2004 και ότι µε πρόβλεψη του νοµού αυτού προστατεύονται ως
σήµατα υπέρ αυτής, εκτός των άλλων, και οι όροι «Ολυµπιακός», «Ολυµπιάδα»,
«Ολυµπιακοί Αγώνες 2004», «Ολυµπιακοί Αγώνες - Ελλάδα», η επωνυµία και ο διακριτικός της τίτλος «Αθήνα 2004» και κάθε άλλος συναφής όρος στα Ελληνικά ή σε
οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, που έχουν αυτοδικαίως καταχωρηθεί στο αρµόδιο τµήµα
του Υπουργείου Εµπορίου χωρίς προηγούµενο έλεγχο της συνδροµής κατα-χώρησης
τους. Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι. σύµφωνα µε τον ως άνω νόµο, η απαγόρεύση
χρήσης των προαναφερθέντων όρων από τους τρίτους επεκτείνεται και στις χρήσεις
των όρων αυτών στο Internet και ακόµη ότι προστατεύονται κατά τις δια-τάξεις του
Ν. 2239/1994 το έµβληµα και η µασκότ αυτής, καθώς και το δηλωτικό απόφθεγµα
(Motto: citius-altius-fortius - ταχύτερα- ψηλότερα-δυνατότερα). Ακόµη ισχυρίζεται
ότι η α' των καθ' ων, τουλάχιστον από 25.5.2000f χρησιµοποιεί ως όνο-µα περιοχής
διαδικτύου (domain name)|τον όρο «www.olynipicgames2004.gr», δη-λαδή
Ολυµπιακοί Αγώνες 2004, και µε τον όρο αυτόν ονοµασία ανευρίσκεται στο
διαδίκτυο (Internet) και γίνεται παραποµπή στις ιστοσελίδες (περιεχόµενο)web (σάιτ)
που διατηρεί, στις οποίες αναφέρει για την, ή της δραστηριό-τητα, ότι παρέχει σε
τρίτους πρόσβαση στο internet, ευρύ φάσµα υπηρεσιών που σχετίζεται µε το
Internet, µισθωµένες, γραµµές στο Internet,τεχνική υποστήριξη σε όσους
χρησιµοποιούν Internet, σχεδιασµό ιστοσελίδες, καθώς και άλλες πλη-ροφορίες για
τη λειτουργία της. Τέλος η αιτούσα ισχυ-ρίζεται ότι η πρώτη των καθ' ιόν µε την
ονοµασία περιοχής διαδικτύου που χρησι-µοποιεί «Olympicgames2004» κάνει
παράνοµη χρήση του όρου αυτού που προστα-τεύεται από το νόµο και που αυτή
(αιτούσα) είναι µοναδική δικαιούχος της χρήσης αυτού, αλλά και των συναφών και
παρεµφερών όρων που σχετίζονται άµεσα ή έµ-µεσα µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες,
καθόσον η βούληση του νοµοθέτη (V 2598/ Ι998) ήταν να αποτελέσουν οι ως άνω
όροι αντικείµενο εµπορικής εκµετάλλευσης µε αποκλειστικό δικαιούχο την αιτούσα,
οι δε πρόσοδοι της εκµετάλλευσης να διατεθούν για τη διενέργεια των Ολυµπιακών
Αγώνων, ότι η προστασία των ως άνω όρων επιβεβαιώθηκε µε το νόµο 2819/2000,
ότι επιπλέον η αιτούσα από της ιδρύ-σεως της. το έτος 1998. κάνει συνεχώς χρήση
στον τύπο και στα λοιπά µέσα µαζι-κής ενηµέρωσης των όρων «Ολυµπιακοί
αγώνες», «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004» κλπ. και ότι µε τη συµπεριφορά της η πρώτη
των καθ' ων η αίτηση βλάπτει το δικαίωµα της στη χρήση του όρου «olympicgames
2004» εκµεταλλευόµενη αυτόν που είναι σήµα φήµη, προς ίδιο όφελος της. Ότι η
συµπεριφορά αυτή της πρώτης των καθ' ων γίνεται µε πρόθεση, αντίκειται στα
χρηστά ήθη, συνιστά παράβαση των άρ-θρων 1 και 13 του Ν. 146/1914 περί αθεµίτου
ανταγωνισµού και αποδυναµώνει ου-σιωδώς την εµπορική εκµετάλλευση των όρων
αυτών από την αιτούσα, καθόσον προκαλεί και σύγχυση στις συναλλαγές,
εµπλέκοντας τους Ολυµπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στην Αθηνά το 2004 µε την
επιχειρηµατική της δραστηριότητα, δη-µιουργώντας την εντύπωση στο µέσο
καταναλωτή ότι η ίδια η πρώτη των καθ' ων και οι συναλλαγές της έχουν σχέση µε το
φορέα που διοργανώνει τους Ολυµπια-κούς Αγώνες Με το ως άνω περιεχόµενο, και
µε την επίκληση επικείµενου κινδύ-νου, η αιτούσα ζητεί µε την αίτησή της:
α) Να παύσει η πρώτη των καθ' ων να χρησιµοποιεί ως όνοµα περιοχής
διαδικτύου (domain-name) καθώς και σε οποιαδήποτε συναλλακτική της
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δραστηριότη-τα τον όρο «olympicgames2Q04», καθώς και οποιοδήποτε άλλο όρο
που συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες ή να παρέχει αυτά σε
τρίτους και να εµφανίζεται στο Internet; διατασσοµένης της άρσεως της προσβολής
της.
β) Να απαγορευθεί στην πρώτη των καθ' ων να έχει στο site - ιστοσελίδες της
- στο Internet (.ιαδίκτυο) περιεχόµενο που σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όρο, έµβληµα, σήµα, περιεχόµενο και σύµβολο που συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες ή
να παρέχει σε τρίτους site µε το περιεχόµενο αυτό ή να φιλοξενεί στο δικό της site
τρίτους µε το περιεχόµενο αυτό.
γ) Να απειληθεί χρηµατική ποινή ενός εκατοµµυρίου δραχµών σε βάρος της πρώτης
των καθ' ων και χρηµατική κοινή επίσης 1.000.000 δραχµών προσωπικής κράτησης
διάρκειας (6) µηνών.
δ) Να υποχρεωθούν οι τέσσερις πρώτοι των καθ' ων να αποσύρουν από τι
κυκλοφορία τα µέσα προσβολής (φυλλάδια κλπ.) του όρου Olympicgames 2004 που
χρησιµοποιούν .
ε) Να διαταχθεί η δηµοσίευση περιλήψεως του διατακτικού της απόφασης που θα
εκδοθεί σε δύο εφηµερίδες που κυκλοφορούν στην Αθήνα, µε δαπάνες το τεσσάρων
πρώτων των καθ' ων.
στ) Να επιτραπεί σ' αυτήν (αιτούσα) να καταχωρήσει στο site που τηρεί σι Internet µε
το όνοµα «www.athensolympic.org» περίληψη της αποφάσεως που θα εκδοθεί.
ζ) Να υποχρεωθεί το καθ' ου Ι.Τ.Ε. να διακόψει τη σύνδεση στο Internet της πρώτης
των καθ’ ων µε το όνοµα περιοχής διαδικτύου «Olympicgames 2004» και να
απαγορευθεί σ' αυτό η χορήγηση στην πρώτη των καθ' ων νέου domain-name που να
αποτελεί παραποίηση ή αποµίµηση του ως άνω ονόµατος περιοχής διαδικτύα ως και
οποιουδήποτε άλλου όρου και ονοµασίας που να συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες και
η) Να υποχρεωθεί η πρώτη και το πέµπτο των καθ’ ων να αποσύρους από τα Indexes
- ηλεκτρονικούς πίνακες περιεχοµένων του internet - το όνοµα περιοχή διαδικτύου
«Olympicgames2004»
Η αίτηση αυτή αρµοδίως φέρεται ενώπιον του .ικαστηρίου τούτου για εκδί- καση
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων (άρθρα 683 παρ. 1,68&βπ. κο 25 παρ.
2 του ΚΠολ.) και είναι νόµιµη στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 2, παρ. 1,2
και 7 του Ν 2598/1998.2 του Ν. 2819/2000,1,13,14, 20 και 22 του ν. 14ΐ 1914,1,2,4,6,
8, 14, 15, 18, 24,26,27, 28,29, 31, 39*v»'N. 2239/1994, 731, 732 το ΚΠολ..
Εποµένως, η αίτηση πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, έρηµη του 5ου των
καθ' ων, το οποίο αν και κλήθηκε νοµότυπα και εµπρόθεσµα (όπου προκύπτει από
την υπ' αριθµόν'347/3.8.2000 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επί µελέτη του
Πρωτοδικείου Ηρακλείου Γεωργίου Επιτροπάκη) δεν εµφανίστηκε κατά τη συζήτηση
της και κατ' αντιµωλίαν των λοιπών διαδίκων ως προς τους οποίου, θεωρείται ότι
ασκήθηκε η κρινόµενη αίτηση του
1994 συµπεριέλαβαν ρύθµιση για τα σήµατα φήµης, η ύπαρξη δε τέτοιου σήµατος
δηµιουργεί απαράδεκτο προς κατάθεση (άρθρο 4 § Ι γ Ν. 2239/1994), ενώ ο δικαιούχος τέτοιου σήµατος έχει την προστασία του άρθρου 26 § Ι του νόµου αυτού. Για να
υπάρχει σήµα φήµης, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά αυξηµένος βαθµός καθιέρωσης του σήµατος στις συναλλαγές, µοναδικότητα του σήµατος, µε την έννοια ότι
τούτο δεν έχει φθαρεί χρησιµοποιούµενο κατά τρόπο ευρύ από τρίτους σε ανόµοια
προϊόντα, να εµφανίζει ορισµένο βαθµό ιδιοτυπίας και να υπάρχει θετική εκτίµηση
του κοινού σχετικά µε τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διακρίνει. Για να προστατευ-θεί
το σήµα φήµης απαιτείται να πρόκειται για σήµα φήµης στην Ελλάδα, παραποίηση ή
αποµίµηση του σήµατος φήµης και χρήσης του έστω σε προϊόντα ή υπη-ρεσίες που
δεν οµοιάζουν µε εκείνα µε τα οποία έχει καταχωριστεί, η χρησιµο-ποίηση από τον
τρίτο θα προσπόριζε σ* αυτόν χωρίς εύλογη αιτία αθέµιτο όφελος από το διακριτικό
χαρακτήρα ή τη φήµη του προγενέστερου σήµατος ή θα έβλαπτε το διακριτικό
χαρακτήρα ή τη φήµη αυτού. Στο σήµα φήµης δεν αξιώνεται για την προστασία του
(αστική και διοικητική) κίνδυνος σύγχυσης (Λιακόπουλος, Βιοµη-χανική Ιδιοκτησία
σελ. 127-128). Η διεύρυνση προστασίας του σήµατος φήµης πέρα από τα όµοια ή
παρόµοια προϊόντα, δικαιολογείται από τον έντονο διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη
του. Προκαλεί δε προσβολή η χρησιµοποίηση του, είτε διό-τι µε τη χρήση του από
τρίτο επέρχεται διάβρωση (εξασθένηση) της διακριτικής του ικανότητας, είτε διότι
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πρόκειται για παρασιτικό ανταγωνισµό, δηλαδή ανταγω-νιστική επιβίωση του τρίτου
εξαιτίας της χρήσης του σήµατος φήµης, οπότε ο τρί-τος αποκοµίζει χωρίς εύλογη
αιτία (χωρίς αντάλλαγµα) αθέµιτο όφελος Τέλος, δεν προβλέπεται [στο Ν.
2239/1994\ δυνατότητα του πολιτικού δικαστη-ρίου να διατάξει τη δηµοσίευση
περιλήψεως της αποφάσεως του σε εφηµερίδες. Τέτοια εξουσία παρέχεται µόνο στο
ποινικό δικαστήριο, κατά τα άρθρα 30 και 28 του Ν. 2239/1994, για τις
καταδικαστικές αποφάσεις περί σήµατος µε δαπάνη του καταδικασθέντος. Από τα
ανωτέρω παρέπεται ότι για να υποβληθεί αίτηµα παρο-χής άδειας δηµοσιεύσεως του
διατακτικού της αποφάσεως µε έξοδα του εναγοµέ-νου στην περίπτωση που εγείρεται
αγωγή περί παραλείψεως της χρήσεως σήµατος από τρίτον, πρέπει η αγωγή αυτή να
περιέχει και βάση που θεµελιώνεται στη διά-ταξη του άρθρου Ι του Ν. 146/1914 περί
αθεµίτου ανταγωνισµού», δηλαδή να εκτί-θεται στη σχετική αγωγή ότι η παράνοµη
χρήση του σήµατος από τον εναγόµενο τρίτο έγινε µε σκοπό ανταγωνισµού του
ενάγοντος δικαιούχου του σήµατος και κατά τρόπο που αντίκειται στα χρηστά ήθη
(ΕφΑθ 454/90 Ελλ.νη 32.198).
Στην προκειµένη περίπτωση από την κατάθεση της µάρτυρα της αιτούσης Ε. που
εξετάστηκε ενόρκως στο ακροατήριο του .ικαστηρίου τούτου και από όλα.
Με το άρθρο 2 παρ. Ι του ν. 2598/1998 συστήθηκε η αιτούσα που είναι
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας µε επωνυµία
«Ορ-γανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004» και το διακριτικό
τίτλο «Αθήνα 2004». Σκοπός της εταιρείας είναι η οργάνωση των Ολυµπιακών
Αγώνων στην Αθήνα το 2004, ασκεί δε αυτή όλες τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες
που προβλέπονται στις διατάξεις του Ολυµπιακού Χάρτη και στη σύµβαση που υπογράφηκε την 5.9.1997 στη Λοζάννη µεταξύ της ..Ο.Ε., της Ε.Ο.Α. και του .ήµου
Αθηναίων. Κατά το άρθρο 3 του παραπάνω νόµου προστατεύονται κατά τις διατάξεις του νόµου 2239/1994 περί σηµάτων, το ολυµπιακή σύµβολο, όπως τούτο προσδιορίζεται στο παράρτηµα της Συνθήκης του Ναϊρόµπι, οι όροι «Ολυµπιακός», «Ολυµπιάδα» και το δηλωτικό ολυµπιακό απόφθεγµα (motto: Ciluis Altius-Fortius, Τα
ταχύτερα Ψηλότερα-.υνατότερα) τόσο στα Ελληνικά, όσο και σε κάθε ξένη γλώσσα, καθώς και τα εµβλήµατα και σήµατα της Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων. Τα
Ολυµπιακά Σύµβολα, οι όροι, το δηλωτικό απόφθεγµα, ία εµβλήµατα και τα σήµα-τα
που αναφέρονται παραπάνω, έχουν αυτοδικαίως καταχωρηθεί στο αρµόδιο τµή-µα
του Υπουργείου Εµπορίου, χωρίς προηγούµενο έλεγχο της συνδροµής των προϋποθέσεων καταχώρησης τους. Η Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ή η Οργανωτική
Επιτροπή των Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 ασκούν κατ' αποκλειστικότητα τα
δικαιώµατα που απορρέουν από τις πιο πάνω διατάξεις. Τα προαναφερόµενα
εµβλήµατα, σύµβολα και τα σήµατα απολαύουν της προστασίας τόσο ως προς τις
κλάσεις των εµπορευµάτων και προϊόντων όσο και των διατάξεων αυτών υπάγονται η
επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας «Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπια-κών
Αγώνων - Αθήνα 2004» καθώς και των θυγατρικών της εταιριών και ιδίως οι όροι
«Αθήνα 2004», «Ολυµπιακοί Αγώνες'- Αθήνα 2004», «Ολυµπιακοί Αγώνες Ελλάδα» και κάθε άλλος συναφής στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, Η
σχετική απαγόρευση ισχύει και στις χρήσεις των όρων αυτών στο Internet. Στο άρθρο
3 του παραπάνω νόµου προστέθηκε, µε το άρθρο 2 του Ν. 2819/2000, παρά-γραφος
9, σύµφωνα µε την οποία: ως Ολυµπιακή σύµβολα και Σήµατα νοούνται όλα τα
προστατευόµενα αγαθά που αναφέρονταν στις παραγράφους 1 έως 7 του άρθρου
αυτού, µπορεί όµως να προβλέπονται µία απόφαση των Ολυµπιακών Λειτουργών
Πολιτισµού και .ικαιοσύνης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
και άλλα συ-ναφή προς αυτά αγαθά, στα οποία θα απολαύουν της «ιδικής αυτής
προστασίας, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ιδιαίτερα
του νόµου περί σηµάτων
Η πρώτη των καθ' ων ανώνυµη εταιρεία έχει κατοχυρώσει στην ιδιοκτησία της από
τους πρώτους µήνες του έτους 2000 ως όνοµα περιοχής διαδικτύου (domain name)
τον όρο «www 0lvmpicgeames2004 gr», δηλαδή Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και net
net, ευρύ φάσµα υπηρεσιών που σχετίζεται µε το Internet, φιλοξενία ιστοσελίδων
σχεδιασµό ιστοσελίδων, µε ποιες εταιρείες του εξωτερικού συνεργάζεται καθώς και
λοιπές πληροφορίες για τη λειτουργία της, έχει δε τη δυνατότητα να αλλάξει το
περιεχόµενο των ιστοσελίδων που διατηρεί στο Internet. Οι 2ος, 3ος KM 4ος των
καθ' ων είναι µέλη του .ιοικητικού Συµβουλίου της πρώτης, την οποία και εκπροσωπούν. Το 5ο των καθ' ων είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που έχει Από το
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νόµο τη δυνατότητα να εγκρίνει και να συνδέει κάθε ενδιαφερόµενο µε το Inte-rnet,
χορηγώντας του πρόσβαση σ' αυτό µε ένα όνοµα που θα εµφανίζεται στο Int-ernet, το
domain name (όνοµα περιοχής .ιαδικτύου), καθώς επίσης του παρέχει πλέον λόγω
του ονόµατος που λαµβάνει τη δυνατότητα να διατηρεί ιστοσελίδες. Το 5ο των καθ'
ων έχει συσταθεί µε το Π... 432/1987 και έχει ορισθεί από την ανεξάρτητη
.ιοικητική Αρχή «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών» ως ο διαχειρι-στής των
ονοµάτων στο Internet. Στην πρώτη των αιτούντων το 5ο των καθ' ων (Ι.Τ.Ε.)
χορήγησης κατόπιν αιτήσεως της την ονοµασία (domain name) για πρόσβα-ση στο
Internet «Olympicgames2004.gr» και τη δυνατότητα µε βάση αυτή να δη-µιουργεί
ιστοσελίδες οι οποίες ανευρίσκονται από τους χρήστες Internet µε βάση την ως άνω
ονοµασία που παραπέµπει στις ιστοσελίδες.
Η αιτούσα συνεχώς από της συστάσεως της (Μάρτιος 1998) και µέχρι σήµερα κάνει
συνεχώς χρήση στον τύπο και στα λοιπά µέσα µαζικής ενηµέρωσης των όρων
«Ολυµπιακοί Αγώνες», «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004», «Ολυµπιακός», «Ολυµπιακή»
καθώς και του ολυµπιακού συµβόλου στα ελληνικά και στα ξενόγλωσσα. Από τον
Μάιο του έτους 2000 η πρώτη των καθ' ων κάνει παρανόµως χρήση του όρου
«olympicgames2004.gr». Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2000 είναι µία µοναδική ευκαιρία για πολλές επιχειρήσεις που σχετίζονται µε την προετοιµασία και τη διεξαγω-γή
των αγώνων να γνωρίσουν σηµαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας τους. Η χρησιµοποίηση από την πρώτη των καθ' ων η αίτηση του ως άνω
όρου ως domain name αυτής στο διαδίκτυο (Internet) αποτελεί προσβολή του διακριτικού γνωρίσµατος της αιτούσας και των όρων «Ολυµπιακοί Αγώνες - Αθήνα
2004» και «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004», τα δικαιώµατα των οποίων ασκεί, σύµφωνα
µε το νόµο κατ' αποκλειστικότητα η αιτούσα και προστατεύονται αφενός µεν από τις
διατάξεις του Ν. 2239/1994, κατά ρητή πρόβλεψη του Ν. 2598/1998, αφετέρου δε
κατά τις διατάξεις του Ν. 146/1914. Πραγµατικά, οι όροι που προαναφέρθηκαν,
στους οποίους έχει δικαίωµα η αιτούσα, αποτελούν διακριτικά γνωρίσµατα, τα οποία
προστατεύονται κατά τις διατάξεις του αθεµίτου ανταγωνισµού. Τούτο διότι, µολονότι η αιτούσα χρησιµοποιεί αυτούς σε διαφορετικές υπηρεσίες και σε διαφορετι-κές
η πρώτη των καθ’ ων, η χρησιµοποίηση από την πρώτη των καθ' ων επιφέρει κίνδυνο
σύγχυσης στους τρίτους, οι οποίοι γνωρίζουν ότι το δικαίωµα χρήσεως.
Περαιτέρω, οι όροι που προαναφέρθηκαν, των οποίων η αιτούσα έχει το αποκλειστικό δικαίωµα και την προστασία τους, αποτελούν σήµατα φήµης, δεδοµένου ότι
συντρέχουν σ' αυτά τα απαιτούµενα για τούτο το χαρακτηρισµό στοιχεία. Είναι
αυξηµένου βαθµού η καθιέρωση τους στις συναλλαγές, µάλιστα δε προβλέφθηκε µε
νόµο και έχουν γίνει γνωστά σε όλους στην Ελλάδα, 'έχουν µοναδικότητα, αφού δεν
έχουν χρησιµοποιηθεί από τρίτους σε άλλες υπηρεσίες ή προϊόντα που εµφανίζουν
ιδιοτυπία λόγω του αντικειµένου τους και υπάρχει θετική εκτίµηση του κοι-νού
σχετικά µε τις υπηρεσίες που διακρίνουν, δηλαδή µε τις υπηρεσίες που έχουν σχέση
µε το σκοπό που καλείται να επιτελέσει η αιτούσα και τις οποίες βεβαίως δεν µπορεί
να εκτελέσει άλλη επιχείρηση και που όλοι επιθυµούν την επιτυχηµέ-νη
πραγµατοποίηση τους. Η χρησιµοποίηση του ως άνω domain name από την πρώτη
των καθ' ων επιφέρει: α),σύγχυση στο µέσο καταναλωτή και χρήστη του Internet,
επειδή εµφανίζει την πρώτη των καθ' ων να έχει σχέση µε την αιτούσα και τους
Ολυµπιακούς Αγώνες και δηµιουργεί σοβαρή αποδυνάµωση του όρου, καθώς και
περιουσιακή και ηθική βλάβη· β) σοβαρή αποδυνάµωση του όρου Oiympicgames
2004 που προστατεύει ο νόµος προς όφελος της αιτούσης κ«ι γ) σηµαντική
συνακόλου-θα βλάβη στις αναµενόµενες χορηγίες επιχειρήσεων προς την αιτούσα για
την παραχώρηση εκ µέρους της σε αυτές της Χρήσης του ως άνω όρου.
Η ως άνω συµπεριφορά της πρώτης των καθ' ων αντίκειται στις διατάξεις του Ν.
2239/1994 και Ν. 146/1914 και, κατ' ακολουθίαν και του ότι προέκυψε και επείγουσα περίπτωση λόγω της κατ1 εξακολούθηση βλάβης της αιτούσης, πρέπει να γίνει
δεκτή η αίτηση και να ληφθούν τα αναφερόµενα στο διατακτικό της παρού-σης
ασφαλιστικά µέτρα σε βάρος της 1ης και του 5ου των καθ' ων, να απειληθεί
χρηµατική ποινή σε βάρος των τεσσάρων πρωρών των λαθών και προσωπική, κράτηση σε βάρος του 2ου, 3ου και 4ου των καθ' ων για κάθε παράβαση των διατάξεων
της απόφασης. Τέλος, πρέπει να .καταδικασθούν οι καθ' ων η αίτηση (πέντε πρώ-τοι)
να πληρώσουν στην αιτούσα τα δικαστικά της έξοδα, κατά τα οριζόµενα στο
διατακτικό, λόγω της ήττας τους σύµφωνα µε το άρθρο 176ι του ΚΠολ..
Για, τους λόγους αυτούς
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Απαγορεύει στην πρώτη των καθ' ων ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «S.
(Z.)S.C. Ν,, Ανώνυµη Εταιρεία .ιανοµής Πληροφοριών» να χρησιµοποιεί ως όνοµα
περιοχής διαδικτύου (domain name) καθώς και σε οπουδήποτε συναλλακτική της
δραστηριότητα τον όρο «olympicgames2004» καθώς και οποιοδήποτε άλλο όρο,
σύµβολο και ονοµασία που συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε τους Ολυµπιακούς Αγώ-νες
ή να παρέχει αυτά σε τρίτους Internet.
.ιατάσσει την πρώτη των καθ’ ων να άρει την' προβολή του όρου OlympicInternet (.ιαδίκτυο) περιεχόµενο που σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έµβληµα, σήµα, περιεχόµενο και σύµβολο που συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες ή να παρέχει σε
τρίτους Site µε το περιεχόµενο αυτό ή να φιλοξενεί στο δικό της Site τρίτους µε το
περιεχόµενο αυτό.
Υποχρεώνει τους τέσσερις πρώτους των καθ' ων όπως, εντός δεκαηµέρου από της
επιδόσεως της αποφάσεως αυτής, αποσύρουν τα µέσα προσβολής του ως άνω όρου
«Olympicgames 2004» που χρησιµοποιούν (διαφηµιστικά φυλλάδια κλπ.) από την
κυκλοφορία, άλλως και εν αρνήσει τους επιτρέπει τούτο στην αιτούσα µε δαπάνες
των καθ' ων η αίτηση.
Υποχρεώνει το πέµπτο των καθ' ων Ι.Τ.Ε. να διακόψει τη σύνδεση της πρώτης των
καθ' ων στο Internet µε όνοµα περιοχής .ιαδικτύου - domain name «Olympicgames2004
». να προβεί επιπλέον σε ακύρωση της καταχώρησης του εν λόγω do-main
name, ως επίσης να απαγορευθεί η χορήγηση από το Ι.Τ.Ε. στην πρώτη των καθ' ων
νέου domain name που να αποτελεί αποµίµηση άλλως παραποίηση του ως άνω
domain name, ως και οποιουδήποτε άλλου όρου ή ονοµασίας που συνδέεται άµεσα ή
έµµεσα µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Υποχρεώνει την πρώτη και το πέµπτο των καθ' ων (Ι.Τ.Ε.) να αποσύρουν από τα
indexes - ηλεκτρονικούς πίνακες περιεχοµένων του Internet - το ως άνω domain name
«Olympicgames 2004».
.ιατάσσει τη δηµοσίευση περιλήψεως της αποφάσεως αυτής και του διατα-κτικού
της σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες που κυκλοφορούν στην Αθήνα µε τη φρο-ντίδα της
αιτούσης και µε δαπάνες των καθ' ων.
Επιτρέπει στην αιτούσα να καταχωρήσει στο Site που τηρεί στο Internet µε domain
name (όνοµα διαδικτύου «www.athensolympic.org» περιλήψεως της απο-φάσεως που
θα εκδοθεί καθώς και του διατακτικού της.
Απειλεί χρηµατική ποινή σε καθέναν από τους τέσσερις πρώτους των καθ' ων
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχµών και καθέναν από τους δεύτερο, τρίτο και
τέταρτο των καθ' ων προσωπική κράτηση διαρκείας (Ι) µηνός για κάθε παράβαση των
διατάξεων της παρούσης.
Καταδικάζει τους 5 πρώτους των καθ’ ων να συµπληρώσουν στην αιτούσα τα
δικαστικά της έξοδα τα οποία καθορίζει στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων
(25.000 δρχ)δραχµών.
Β. Το άρθρο 3 του ίδιου νόµου προέβλεψε για την προστασία όλων των συνα-φών
προς τους Ολυµπιακούς Αγώνες ενδείξεων Τ των παραστατικών ή λεκτικών, των
τελευταίων δε. ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι ονοµατικές και αναφέρονται στην
ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε ξένη. Και, φυσικό, στην προστασία αυτή
περιέλαβε και όλες τις ενδείξεις που παραπέµπουν στην Εταιρία και στο έργο που
αυτή ανέλαβε. Αργότερα δε, η προστασία αυτή διευρύνθηκε αισθητός και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 ν. 2819/2000, που προσέθεσε § 9 στο ανωτέρω άρθρο 3 ν.
2598/1998.
2. Η προστασία των ενδείξεων, ειδικά, που παραπέµπουν στην Εταιρία και το έργο
της, προβλέπεται στην § 1 άρθρου 3 ν.2598/1998, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την ζ
9 του ίδιου άρθρου (η οποία, όπως είπαµε υπό 1 Β, προστέθηκε µε το άρθρο 2 ν.
2819/2000).
Α. Η προστασία αυτή καλύπτει: πρώτον, την επωνυµία και τον διακριτικό τίτ-λο της
Εταιρίας (πιο πάνω, 1 Α)· δεύτερον, την επωνυµία και τον διακριτικό τίτλο κάθε
άλλης εταιρίας που είναι θυγατρική εκείνης (της Εταιρίας)· τρίτον, τις ενδεί-ξεις
«Ολυµπιακοί Αγώνες - Αθήνα 2004», «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004» και «Ολυ-µπιακοί
Αγώνες - Ελλάδα»· και, τέλος, κάθε άλλη συναφή προς τις προηγούµενες ένδειξη,
«στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα» (άρθρο 3 § 7 εδ. Ι). Οι τελευταίες,
όµως - οι ενδείξεις που δεν εξειδικεύονται - προσδιορίζονται εκάστο-τε µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και .ικαιοσύνης, η οποία δηµο-σιεύεται στην
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Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 3 § 9 στοιχ. α εδ 2).
Β. Όλες αυτές οι ενδείξεις (όπως άλλωστε και όσες αναφέρονται στις §§ 1-3 του
άρθρου 3) παρίστανται ως ούλα αγαθά (άρθρο 3 § 9 στοιχ. α εδ. 1, όπου αναφέρονται ως «προστατευόµενα αγαθά»). Ονοµάζονται δε συλλήβδην «Ολυµπιακά
Σύµβολα και Σήµατα» (ίδια διάταξη) και ανήκουν στο δίκαιο της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, όπως προκύπτει απ' όσα εκτίθενται αµέσως πιο κάτω (υπό 3).
3. Α. Αρχικά, ο ν. 2598/1998 προέβλεψε ότι τα «Ολυµπιακά Σύµβολα και Σή-µατα»
προστατεύονται κατά τις, διατάξεις του ν. 2239/1994 (άρθρο 3 §§ Ι, 2 και 7)· πράγµα
που σηµαίνει, βεβαίως, ότι ο νόµος θέλησε να ισχύουν όλα αυτά ως σήµα-τα.
Εντέλει, όµως, έπειτα από τη συµπλήρωση της σχετικής ρυθµίσεως που έγινε µε το ν.
2819/2000, η ανωτέρω προστασία διευρύνθηκε. Ορίσθηκε, συγκεκριµένα ότι «τα
Ολυµπιακά Σύµβολα και Σήµατα προστατεύονται κατά τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας ιδίως 2230/1991 των θυγατρικών της, τ' άρθρα 4-8 (µ' εξαίρεση το 5α §
1) ν. 1089/1980· και, τέλος, ειδικά για τις επωνυµίες που είχαµε το άρθρο 58 ΑΚ
Β. Η προστασία τον «Συµβόλων και Σηµάτων», τα οποία προβλέπονται από τον
ίδιο το ν. 2598/1998, αρχίζει από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού ενώ εκείνων
που ορίζονται κάθε φορά µε υπουργική απόφαση (πιο πάνω, 2 Α), αρχίζει από την
έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.
Κατ' ακολουθία, η προστασία όλων αυτών ως κοινών διακριτικών γνώρισµα· των δεν
προϋποθέτει χρησιµοποίηση ή, αναλόγως, καθιέρωση των στις συναλλα-γές - καθώς,
κατά περίπτωση, απαιτεί το άρθρο 13 ν. 146/1914. Ενώ. αντιθέτως, η προστασία των
ως σηµάτων προϋποθέτει καταχώρηση - όπως ευλόγως ορίζει το άρθρο 3 § 2 ν.
2598/1998 - η οποία (καταχώρηση), όµως, έχει αναδροµική ενέργεια (πιο κάτω. Il 1,
ιδίως Γ).
Γ. Ευνόητο είναι, εντέλει, ότι διατηρούνται σε ισχύ τα δικαιώµατα που έχουν
αποκτηθεί προηγουµένως επί των «Συµβόλων και Σηµάτων» (επιχείρηµα από άρ-θρο
2 §§ 1 και 2 της Συνθήκης του Ναϊρόµπι του 1981, η οποία κυρώθηκε µε το ν.
1347/1983). Όπως ευνόητο είναι, επίσης, ότι, κατ' αναλογία προς τις αρχές που
ισχύουν επί των περιγραφικών ενδείξεων, το ευδιάκριτο των «Συµβόλων και Σηµάτων» που χρησιµοποιούνται στο εξής θα βασίζεται σ' ενδείξεις άλλες εκτός από τα
ίδια1. Και παρόµοιες ενδείξεις µπορεί, φυσικά, να είναι τα κάθε είδους διακριτικά
γνωρίσµατα που διαθέτουν ήδη αυτοί που αποκτούν (νεότερα) δικαιώµατα επί των
«Συµβόλων και Σηµάτων».
II. Ειδικά γι» την προστασία ως σηµάτων των «Ολυµπιακών Συµβόλων και
Σηµάτων», αξίζει να κάνουµε ιδιαίτερο λόγο, προκειµένου ν' αναδείξουµε και τη
σηµασία της σχολιαζόµενης απόφασης.
1. Α. Ο νόµος προβλέπει ότι τα ως άνω «Σύµβολα και Σήµατα» «έχουν αυτοδικαίως καταχωρηθεί στο αρµόδιο τµήµα του Υπουργείου Εµπορίου» (όρθρο 3 § 2 ν.
2598/1998, σε συνδυασµό µε άρθρο 6 § 1 ν. 2339/1994). Και αφήνει την εντύπωση,
έτσι, ότι η καταχώρηση είχε ήδη γίνει όταν αυτός (ο νόµος) τέθηκε σε ισχύ. .εδοµένου, όµως, ότι αναφέρεται και σε «Σύµβολα και Σήµατα» που για πρώτη φορά
υιοθετούνται από τον ίδιο. είναι προφανές ότι η φράση «έχουν... καταχωρηθεί»
επιβάλλεται ν’ αναγνωσθεί ως «καταχωρούνται...».
Σύµφωνα. εξάλλου, µε την οικεία διάταξη (άρθρο 3 § 2 ν. 2598/1998), το καθένα από
τα «Σύµβολα και Σηµεία» καταχωρείται «αυτοδικαίως», «χωρίς προηγούµενο έλεγχο
της συνδροµής των προϋποθέσεων» καταχωρήσεως του. όπως εκτίθεται στη
συνέχεια.
Β. Η καταχώρηση, φυσικά, δεν γίνεται αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία του
αρµόδιου τµήµατος. Γίνεται µε την κατάθεση δηλώσεως εκ µέρους της εταιρίας ή,
ανάλογο της ενδιαφερόµενης θυγατρικής εταιρίας (άρθρο 6 § Ι ν. 2239/1994). Η
δήλωση υπόκειται κατ' αρχή στους όρους που προβλέπει ο νόµος περί αρµάτων
(άρθρο 6 §§ 2-7). Κατ' εξαίρεση, όµως, δεν είναι ανάγκη να συνοδεύεται από κατάλογο των προς διάκριση προϊόντων και υπηρεσιών (πιο κάτω, 2 Λ) και από παράβολο του .ηµοσίου (άρθρο 2 § 13 στοιχ. β και §Ί9 ν. 2598/1998).
Γ. Η ως άνω (υπό Β) δήλωση δεν υπόκειται στη διαδικασία των άρθρων 8-13 ν.
2239/1994. Η αρµόδια υπηρεσία, κατ' ακολουθία, µόλις την κρίνει (κατά τύπους)
παραδεκτή (άρθρο 6 § 6 ν. 2239/1994), σηµειώνει αµέσως επ' αυτής τη έξη
«κατεχωρήθη» («Άρθρο 14 § 1 εδ. 2 ν. 2239/1994).
Τοιουτοτρόπως, η καταχώρηση ενός «Συµβόλου» ή «Σήµατος» συµπίπτει χρο-νικώς
µε την κατάθεση του. Η έναρξη της ισχύος του ως σήµατος, οµάς, δεν συµπί-πτει
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επίσης µε την κατάθεση, όπως ορίζει το άρθρο 15 ν. 2239/1994- ανατρέχει στην
έναρξη ισχύος του ν. 2598/1998 ή, αναλόγως, της οικείας υπουργικής απόφα-σης (πιο
κάνω, Ι 3 Β).
Η κατάθεση, κατ' ακολουθία, δεν διασφαλίζει την προτεραιότητα της σχετι-κής
ενδείξεως ως σήµατος, αλλά τη διαφάνεια σχετικά µε αυτό· µια διαφάνεια, όµως.
προς την οποία ο νόµος δεν φαίνεται να µένει συνεπώς (πιο κάτω 3).
2. Α. Η προστασία σήµατος, η οποία παρέχεται στα εν λόγω «Σύµβολα και Σήµατα»,
είναι καθολική από άποψη προϊόντων και υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, καλύπτει: όλες
τις κλάσεις (δηλαδή και, τις 34) που γι« t« προϊόντα (ή τα εµπορεύ-µατα) προβλέπει
το άρθρο 9 β.δ. της 20/27.12.(939 (άρθρο 36 § 1 ν. 2339/19941 'και όλες επίσης τις
κλάσεις (δηλαδή και τις 9) που για τις υπηρεσίες προσέθεσε στην ανωτέρω διάταξη
το άρθρο 36 § 2 ν. 2239/1994. Σηµειωτέον, §ε ότι το καθολικό της προστασίας
προβλέπεται στο άρθρο 3 § 5 ν. 2598/1998 κατά τρόπο, πάντως, που δεν διακρίνεται
για το άψογο της διατύπωσης.
Έπειτα απ’ αυτό, λοιπόν, η ως σηµάτων προστασία ίων «Συµβόλων και Σωµάτων»
δεν υπόκειται στον περιορισµό του άρθρου 18 §1 ν. 2239/1994 όπου γίνεται
αναφορά «στα προϊόντα ή εµπορεύµατα τα οποία [το σήµα] προορίζεται να
διακρίνει» και στις «παρεχόµενες [από τον δικαιούχο] υπηρεσίες».
Β. Το καθολικό, από την άποψη, αυτή, της προστασίας των «Συµβόλων και
Σηµάτων» δεν πρέπει ξενίζει.
Η Εταιρία, πράγµατι, µπορεί να εδρεύει ή να συµµετέχει σε άλλες εταιρίες προς
«οικονοµική εκµετάλλευση της όλης διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων (άρθρο 2 § 5 στοιχ. ε ν. 2598/^998). Ενώ, εξάλλου να παρέχει σε τρίτους άδειες προς
χρήση των Συµβόλων και Σωµάτων
όπως είναι ολοφάνερο, χάρη σε όλες αυτές τις δυνατότητες, τα «Σύµβολα και
Σήµατα» µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την προβολή (διαφήµιση) οποιουδήποτε
προϊόντος και οποιασδήποτε υπηρεσίας.
Γ. Πρέπει, τέλος, να σηµειώσουµε ότι καθολική, επίσης, και για τους ίδιους
λόγους (πιο κάτω, 3 Β) είναι η προστασία των «Συµβόλων και Σηµάτων» που δεν
έχουν κατατεθεί ως σήµατα.
3. Όπως είδαµε πριν από λίγο (υπό 2 Β), η Εταιρία µπορεί να εκµεταλλεύεται τα
«Σύµβολα και Σήµατα», κυρίως, παραχωρώντας άδειες χρήσεως σε τρίτους. Η
παραχώρηση αδειών προβλέπεται και ρυθµίζεται στο άρθρο 3 § 9 στοιχ. β ν. 25987
1998 - µια διάταξη, η οποία ασεβεί στους κανόνες που «εξουσιάζουν» την τεχνική
και την ουσία του δικαίου.
Ερµηνεύοντας συστηµατικά τη διάταξη αυτή - εν συνειδήσει του ότι η κρατι-κή
εξουσία θ' αγνοήσει κάθε προσπάθεια ερµηνείας - µπορούµε να πούµε τ' ακό-λουθα:
Α. Αν πρόκειται για «Σύµβολο» ή «Σήµα» που έχει κατατεθεί ως σήµα, η παραχώρηση της άδειας γίνεται µ' έγγραφη συµφωνία που «καταχωρείται στα βιβλία
σηµάτων κατά τους όρους της § 2 του άρθρου 16 του ν. 2239/1994» (εδ. Ι). Κατ'
ακολουθία, καταχωρείται έπειτα από έλεγχο της .ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, µε
τους όρους ότι η χρήση του σήµατος «δεν δηµιουργεί κίνδυνο παραπλανήσεως του
κοινού· και - πράγµα απίθανο µάλλον - ότι δεν «αντίκειται στο δηµόσιο συµφέρον»5.
Β. Αν, αντιθέτως, πρόκειται για «Σύµβολο» ή «Σήµα» που δεν έχει κατατεθεί ως
σήµα, η παραχώρηση γίνεται: είτε µ' έγγραφο που κατατίθεται στην αρµόδιο ..Ο.Υ.
είτε µε τιµολόγιο (σύµφωνο µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων) που το εκδίδει ο
αδειούχος και το προσυπογράφει η Εταιρία (εδ. Ι). Ευνόητο είναι δε ότι, αν Ά ΧΡήση
του σχετικού «Συµβόλου» ή «Σήµατος» παράγει κίνδυνο παραπλανήσεως του κοινού
ή αντίκειται στο δηµόσιο συµφέρον, η παραχώρηση είναι άκυρη κατ' άρθρο 174
ΑΚ».
4. Α. Το άρθρο 18 § 1 εδ. 2 ν. 2239/1994 παρέχει στον δικαιούχο του (κοινού).
σήµατος το αποκλειστικό δικαίωµα (για το οποίο γίνεται λόγος στο εδ. 1 της ιδίας
διάταξης) να χρησιµοποιεί το σήµα του «σε ηλεκτρονικά .:. µέσα». Κατ' ακολου-θία
δε, τ' άρθρα 26-31 του ίδιου νόµου προστατεύουν το (κοινό) σήµα ακόµα και από τις
χρήσεις που γίνονται σε παρόµοια, µέσα7.
Αλλά και to άρθρο 3 § 7 εδ. 2 ν. 2598/1998 προβλέπει, eιδικά, ότι τα εν λόγω
«Σύµβολα και Σήµατα» προστατεύονται και από τη χρησιµοποίηση των «ως ονοµάτων στο Internet». Η πρόβλεψη δε αυτή δεν είναι περιττή, ενόψει του ανωτέρω
άρθρου 18 § Ι εδ. 2 ν. 2239/1994, αφού τα «Σύµβολα και Σήµατα» µπορεί να µην
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έχουν κατατεθεί ως σήµατα και, σε κάθε περίπτωση, προστατεύονται δίχως άλλο και
από άλλες διατάξεις-ιδίως1, µάλιστα, από αυτές των άρθρων 13-15ν. 146/1914.
Β. Τέλος, η ως σηµάτων προστασία των Συµβόλων και Σηµάτων» «είναι διαρκής» (άρθρο 3 § 6 ν. 2598/1998) .ς προς αυτά, συνεπώς, εφόσον έχουν κατατεθεί ως
σήµατα, δεν ισχύει το άρθρο 21 ν. 2239/1994. που, υπό προϋποθέσεις, προβλέπει ως
επαναλαµβανόµενη για δέκα εκάστοτε έτη την προστασία του (κοινού) σήµατος.
III 'Όπως είδαµε (υπό II), σ V. 2598/1998 (άρθρο 3 § 2 και § 9 στοιχ. α εδ. 3)
προστατεύει τα εν λόγω «Σύµβολα και Σήµατα» ως σήµατα κατά το ν 2239/1994.
1. Α. Η χωρίς καµιά διάκριση ή επιφύλαξη κάλυψη των «Συµβόλων και Σηµάτων» µε την προστασία του σήµατος σηµαίνει τ' ακόλουθα: Πρώτον, ότι όλα αυτά,
εφόσον έχουν κατατεθεί ως σήµατα, προστατεύονται όχι µόνο ως απλά σήµατα, αλλά
και ως σήµατα φήµης, µε την έννοια του άρθρου 4 § 1 στοιχ. γ ν 2239/1994 Και
δεύτερον, ότι όλα αυτά, ως σήµατα Φήµης, προστατεύονται τόσο από την κατά-θεση
όσο και από τη χρησιµοποίηση από τρίτον ενός νέου σήµατος, που ταυτίζεται ή
οµοιάζει µ’ ένα απ' αυτά - εφόσον, βεβαίως, η κατάθεση ή χρησιµοποίηση παρίσταται ως (αδικαιολόγητη) αθέµιτη εκµετάλλευση ή ως διάβρωση της διακριτικής
δυνάµεως ή (κυρίως) της φήµης του τελευταίου αυτού (του «Συµβόλου ή Σήµατος»)
(άρθρα 4 § Ι στοιχ. γ και 18 $ 3 ν. 2239/1994)'
Β .Να διατύπωσα αντιρρήσεις κατά της ως άνω εκτιµήσεως. Το σήµα φήµης, ως
γνωστόν, προστατεύεται από κατάθεση ή χρησιµοποίηση που αφορά υπηρεσίες ή
προϊόντα άλλα, εκτός από εκείνα για τα οποία το σήµα έχει καταχωρηθεί (άρθρο 4 §
1 στοιχ. γ, όπου παραπέµπει και το άρθρο 18 § 3, ν. 2239/1994). θα µπορούσε,
λοιπόν, να πει κανείς ότι τα εν λόγω «Σύµβολα και Σήµατα» καταχωρούνται για όλες
τις υπηρεσίες και για όλα τα προϊόντα συλλήβδην (πιο πάνω. II 2) και ότι, ως εξ
αυτού, δεν χρειάζονται την προστασία του σήµατος φήµης. Πλην όµως, σε
συγκεκριµένη στιγµή, ενδέχεται η χρήση των «Συµβόλων ή Σηµάτων» να µην έχει
επεκταθεί - κυρίως µε την παραχώρηση αδείας - σε κάποιες υπηρεσίες ή σε κάποια
προϊόντα. Και τότε, όσοι έχουν άδεια χρήσεως δεν θα µπο-ρούσαν να ζητήσουν
προστασία, κατ' άρθρο 16 § 4 ν. 2239/1994, εναντίον προσβο-λών που προέρχονται
από χρήσεις για υπηρεσίες ή προϊόντα για τα οποία δεν υπάρ-χουν άδειες.
2. Όπως είπαµε (υπό 1 Α), το σήµα φήµης προστατεύεται απέναντι, αφενός, στην
αθέµιτη εκµετάλλευση και, αφετέρου, στη διάβρωση της διακριτικής δυνά-µεως ή της
φήµης του ή και των δύο αυτών συγχρόνως.
Η καθεµία από τις δυο αυτές προσβολές απειλεί ένα ιδιαίτερο εκάστοτε σήµα φήµης:
Η αθέµιτη εκµετάλλευση, ειδικότερα, απειλεί το σήµα, για το οποίο έχει διαµορφωθεί
στις συναλλαγές µια εικόνα ή παράσταση, η οποία αναφέρεται σε συγκινησιακές
ιδιότητες, σε ιδιότητες δηλαδή που προσδιορίζουν ορισµένο τρόπο ζωής - όπως είναι
η αποκλειστικότητα και η διάκριση, η πολυτέλεια και η κοµψό-τητα, αυτό που είναι
sport ή chic και «πηγαίνει», που είναι κοσµοπολίτικο ή φυσικό και οικολογικό,
υψηλής τεχνολογίας ή τέχνης, αυτό εντέλει που έχει ένα prestige και το µεταδίδει σε
όποιον επιλέγει τη διακρινόµενη υπηρεσία ή το διακρινόµενο προϊόν. Και η
διάβρωση, από το άλλο µέρος, απειλεί το σήµα που διαθέτει, αφε-νός, ευρεία διάδοση
και µοναδικότητα και, αφετέρου, έντονη ιδιαιτερότητα και ξεχωριστή εκτίµηση στις
συναλλαγές. .εν αποκλείεται, πάντως, ένα σήµα να πα-ρίσταται ως σήµα φήµης και
µε τις δυο αυτές έννοιες- οπότε, βεβαίως, απειλείται παραλλήλως και από τις δυο
προσβολές που είπαµε, την αθέµιτη εκµετάλλευση και τη διάβρωση.
3. Α. Τ ανωτέρω (υπό 2) χαρακτηριστικά, που ξεχωρίζουν το σήµα φήµης, του ενός ή
του άλλου είδους ή και των δύο συγχρόνως, παρίστανται ως ποσοτικά ή ποιοτικά
δεδοµένα. Όπως είναι προφανές, λοιπόν, διαµορφώνονται - και, συνε-πώς,
διαγιγνώσκονται - εκ των υστέρων· δηλαδή, αφού το σήµα λειτουργήσει για ένα
χρονικό διάστηµα στις συναλλαγές.
Τα «Σύµβολα και Σήµατα», όµως, για τα οποία πρόκειται, δεν φαίνεται να έχουν ήδη
λειτουργήσει ως σήµατα. .ς εξ αυτού, λοιπόν, θα µπορούσε να ισχυρισθεί κανείς,
προς to παρόν τουλάχιστον, ότι δεν µπορούµε. να τα µεταχειριζόµαστε ως
σήµατα φήµης. Ένας παρόµοιος ισχυρισµός, εντούτοις, θα ήταν επιπόλαιος και
ανεπιτυχής.
Β. Ο νόµος, πράγµατι, έσπευσε να κατοχυρώσει, ακόµα και ως σήµατα φήµης,
τα εν λόγω «Σύµβολα και Σήµατα» υπέρ της Εταιρίας, πρωτίστως, ως υπεύθυνης για
την οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων, γιατί έλαβε υπόψη τα κατά κοινή πείρα
αυτονόητα: Πρώτον, ότι για µεγάλο χρονικό διάστηµα - ακόµα και µετά το 2004 -όλα
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αυτά (τα «Σύµβολα και Σήµατα») θα είναι φορτισµένα µε συγκινησιακές ιδιό-τητες,
οι οποίες θα δονούν τις χορδές στις ψυχές του κόσµου όλου και .πρωτίστως των
Ελλήνων. Και δεύτερον, ότι ΟΙ συγκινησιακές αυτές ιδιότητες απειλούνται διττώς:
κατά πρώτο λόγο, από αθέµιτη εκµετάλλευση - από εκµετάλλευση που γί-νεται δίχως
άδεια της Εταιρίας και συνακόλουθα, χωρίς αντάλλαγµα και, κατά δεύτερο λόγο, από
διάβρωση και, ειδικότερα, από δυσφήµιση (Verunglimgfpng) προερχόµενη από
προσβολές οι οποίες - πέρα από το δεδοµένο ότι συνιστούν αθέ-µιτη εκµετάλλευση µεταδίδουν στα «Σύµβολα και Σήµατα» αυτά µια εικόνα αρνη-τική (ein negatives
Image)
Παρατηρήσεις
Η προστασία των Ολυµπιακών Συµβόλων και Σηµάτων .ιαδίκτυο.
1.Η νοµική προβληµατική, που αφορά domain names , τα ονόµατα περιοχής
.ιαδικτύου, όπως δόκιµα αποδίδεται ο σχετικός όρος στα ελληνικά (έτσι αποδίδε-ται
ο όρος domain name και στη σχολιαζοµενη απόφαση), έχει προσλάβει ήδη ευρεία
διάσταση στη χώρα µας, καθώς αρκετές αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων
αντιµετώπισαν σχετικές υποθέσεις. Οι διαφορές που ανακύπτουν από τη χρήση των
ονοµάτων περιοχής .ιαδικτύου δεν είναι πλέον σπάνιο φαινόµενο, ιδίως στο
εξωτερικό. ενώ το ζήτηµα έχει απασχολήσει και διεθνείς οργανισµούς, όπως είναι o
WIPO
Το συγκεκριµένο ζήτηµα, που αποτέλεσε την αιτία της δικαστικής διαµάχης στην
εξεταζόµενη περίπτωση, εντάσσεται στην πρακτική της παράνοµης χρήσης γνωστών
διακριτικών γνωρισµάτων ως domain names από τρίτους, µη δικαιούχους των
γνωρισµάτων. Σχετικό είναι και το φαινόµενο του domain grabbing δηλ. της
κράτησης ηλεκτρονικών διευθύνσεων µε γνωστές ονοµασίες, όπως π χ. McDonalds
κ.λ.π.µε σκοπό την πώληση τους στους δικαιούχους των αντίστοιχων διακριτικών
γνωρισµάτων έναντι αδρού τιµήµατος.
.ιαφορετικό είναι το ζήτηµα που αφορά τη χρήση εννοιών γένους ή περιγραφικών ενδείξεων ως ονοµάτων περιοχής .ιαδικτύου (π.χ. last-minute.com ή books.com), η χρήση των οποίων οδηγεί στη µονοπώληση γενικών ή περιγραφικών εννοιών και είναι καταχρηστική κατ' άρθρο Ι ν. 146/19144. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι και το περιεχόµενο των ιστοσελίδων (hyperlinks και frames) µπορεί να
εγείρει ζητήµατα προσβολής διακριτικών γνωρισµάτων', όπως και η χρήση σηµά-των
και ονοµάτων στον πηγαίο κώδικα µιας ιστοσελίδας (στα meta-tags), που ως σκοπό
έχει την εύρεση της από µηχανές αναζήτησης στο Internet .
Το διεθνές νοµολογιακό υλικό που αφορά τα παραπάνω ζητήµατα δεν είναι
συµπτωµατικό, όπως ορθά παρατηρείται, αλλά ακολουθεί την εξέλιξη του .ιαδικτύου σε κύριο άξονα και µέσο ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου7.
Η εξέταση των ζητηµάτων, βεβαίως, που θίγει η απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, περιορίζεται αναγκαστικά στο πρόβληµα της αθέµιτης χρήσης των domain names από τρίτους, µη δικαιούχος των διακριτικών γνωρισµάτων.
II. 1. Το .ιαδίκτυο (Internet) είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο περισσότερων δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ). Προκειµένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία µεταξύ των Η/Υ που είναι συνδεδεµένοι στο .ιαδίκτυο, απαιτείται η
ύπαρξη
µιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, η οποία είναι µοναδική σε όλο το δίκτυο και
συνίσταται σε ένα δυαδικό κώδικα που καθορίζει µια εικονική περιοχή (domain) ή
τοποθεσία (site). Σύµφωνα δε µε το πρωτόκολλο επικοινωνίας του Internet, οι κωδικοί που αποτελούν την ηλεκτρονική διεύθυνση µεταφράζονται σε ένα αριθµό που
έχει τη µορφή xxx.xxx.xxx.xxx, όπου το xxx συµβολίζει έναν αριθµό από Ο έως 255,
τη διεύθυνση IP (Internet Protocol Address). Για τη διευκόλυνση των ψηστών
χρησιµοποιείται το σύστηµα DNS (Domain Name System)4. Με βάση αυτό, σε κάθε
διεύθυνση αποδίδεται ένα συµβολικό όνοµα, το domain name, το οποίο πρέπει να
πληκτρολογήσει κανείς στο αντίστοιχο πρόγραµµα του υπολογιστή του, για να
αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες που διαθέτει στο δίκτυο ο Η/Υ, στον οποίο
αντιστοιχεί η διεύθυνση αυτή,
Έτσι, στο World Wide Web (www) οι περιοχές .ιαδικτυου αποτελούνται από τα εξής
τµήµατα: α) το http://www που δηλώνει το πρωτόκολλο επικοινωνίας και ότι η
επικοινωνία διεξάγεται στο Wοrld Wide Web, β) το Second-Level-Domain, το οποίο
αποτελεί το κυρίως όνοµα και γ) το Top-Level-Domain, που δηλώνει το είδος της
τοποθεσίας («com» για εταιρίες, «org» για οργανισµούς, «net» για παροχές υπη-
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ρεσιών διαδικτύου) ή τη γεωγραφική προέλευση (λ.χ. «gr» για την Ελλάδα, «de» για
τη Γερµανία).
2. Η επιλογή ονόµατος περιοχής .ιαδικτύου είναι κατά βάση ελεύθερη: κάθε χρήστης
του Internet µπορεί να δηλώσει στον αρµόδιο για την καταχώριση οργανι-σµό το
όνοµα που επιθυµεί. Στην περίπτωση των γενικών ονοµάτων περιοχής .ια-δικτύου
(generic domain, names), αρµόδια είναι η Υπηρεσία ΙΑΝΑ, η οποία έχει την έδρα της
στις ΗΠΑ. Όταν όµως κάποιος επιθυµεί να καταχωρίσει ένα doma-in name σε εθνικό
επίπεδο, οπότε το όνοµα θα έχει την κατάληξη που αντιστοιχεί στην εκάστοτε χώρα
(λ.χ. www.host.gr), πρέπει να αποδοθεί στον αρµόδιο εθνι-κό οργανισµό. Στην
Ελλάδα αρµόδιος οργανισµός διαχείρισης, κατ' ανάθεση της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), είναι το Ινστι-τούτο Πληροφορικής
του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας Ηρακλείου Κρή-της (ΙΠ-ΙΤΕ).
Οι µόνοι περιορισµοί που αφορούν τα domain names είναι δύο. Κατά πρώτον, το
όνοµα πρέπει να είναι σε λατινικούς (και όχι ελληνικούς) χαρακτήρες και να περιέχει
µόνο γράµµατα και αριθµούς ή παύλες και όχι κενά. Και κατά δεύτερον, δεν πρέπει
να έχει ήδη καταχωρηθεί από άλλον χρήστη· για την καταχώριση δηλ. ενός domain
name ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας(first come first served). Η εκάστοτε
αρχή που παραχωρεί το domain name δεν προβαίνει στην εξέ-ταση της νοµιµότητας
της κατάθεσης, όπως αντιθέτως συµβαίνει κατά την καταχώ-ριση του σήµατος (βλ.
τους λόγους απαραδέκτου στα άρθρα 3 και 4 ν. 2239/1994).· Αυτή ακριβώς η έλλειψη
κανόνων σχετικά µε την καταχώριση ως domain name ονοµάτων που δύνανται να
προκαλέσουν σύγχυση µε γνωστά διακριτικά γνωρίσµα-τα, σήµατα ή επωνυµίες κλπ.,
αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία διενέξεων µεταξύ των κατόχων ονοµάτων περιοχής
.ιαδικτύου και των δικαιούχων διακριτικών γνωρι-σµάτων.
III. 1. Το πρώτο ζήτηµα, που τίθεται, όσον αφορά τη νοµική αντιµετώπιση των
σχετικών προβληµάτων, είναι αυτό του νοµικού χαρακτηρισµού των domain name-s.
Όπως γίνεται δεκτό, το domain name µπορεί να θεωρηθεί ως διακριτικό γνώρι-σµα
και τούτο, διότι έχει ονοµατική λειτουργία. Την άποψη αυτή φαίνεται ότι
συµµερίζεται και η εν λόγω απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τουλάχιστον έµµεσα. Συγκεκριµένα, η απόφαση δέχεται ότι η χρησιµοποίηση του όρου
«olympicgames 2004.gr», ως domain name στο .ιαδίκτυο από την πρώτη των καθ'
ων, αποτελεί προσβολή του διακριτικού γνωρίσµατος της αιτούσας και των όρων
«Ολυµπιακοί Αγώνες - Αθήνα 2004» και «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004», τα δικαιώµατα των οποίων ασκεί µε αποκλειστικότητα.
2. Βεβαίως, πρέπει να σηµειωθεί ότι στη βιβλιογραφία υποστηρίζεται και η αντίθετη
άποψη, κατά την οποία το domain name εξατοµικεύει µόνο µια ηλεκτρο-νική
διεύθυνση ή άλλως τον αντίστοιχο υπολογιστή (server) που είναι συνδεδεµέ-νος µε το
Internet και ότι δεν εξυπηρετεί στην εξατοµίκευση ενός προσώπου ή µιας
επιχείρησηςι2. Η τεχνική αυτή προσέγγιση, όµως, παραβλέπει την επικοινω-νιακή
λειτουργία που επιτελεί το domain name στις συναλλαγές. Πιο συγκεκρι-µένα, λόγω
του ότι ως domain name χρησιµοποιούνται ονοµασίες, οι οποίες επιλέ-γονται
ελεύθερα από τον δικαιούχο τους, αναπόφευκτα τα πρώτα θα συνδέονται µε ένα
πρόσωπο ή µε τα διακριτικά γνωρίσµατα µιας επιχείρησης, ήτοι τµήµατα της
επωνυµίας, διακριτικό τίτλο, σήµα κλπ. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα να θεωρούνται τα
ονόµατα περιοχής .ιαδικτύου ως διακριτικά γνωρίσµατα των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στο Internet. Μάλιστα, τα domain names εκπληρώνουν και µια
διαφηµιστική λειτουργία µε την αναγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στα έντυπα
της επιχείρησης και στα διαφηµιστικά µηνύµατα που προβάλλονται στον
ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, η χρήση δε αυτή εκτός του .ιαδικτύου συµβάλλει στη
δηµιουργία θετικής εικόνας σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία της
επιχείρησης. Ο κάθε χρήστης, ο οποίος πληκτρολογεί στο πρόγραµµα του Η/Υ του
µια ηλεκτρονική διεύθυνση, δεν επιθυµεί να συνδεθεί µε έναν υπολογιστή αλλά να
αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στη συγκεκριµένη
ιστοσελίδα. Όταν χρησιµοποιείται συνεπώς ένα όνοµα ή ένα διακριτικό γνώρισµα
µιας επιχείρησης ως όνοµα περιοχής .ιαδικτύου τότε οι χρήστες του .ιαδικτύου
έχουν την εντύπωση ότι απευθύνονται στην ιστοσελίδα της συγκεκριµένης
επιχείρησης. Επισηµαίνεται, πάντως ότι ως διακριτικό γνώρισµα µπορεί να θεωρηθεί
µόνο το κυρίως όνοµα της περιοχής .ιαδικτύου, ήτοι το second level domain name
και όχι το top level (.cοm, goy., .org., gr, de κλπ.), όπως ούτε και το πρωτόκολλο
http://www. και τούτο, διότι αυτά δεν επιτελούν ονοµατική λειτουργία.
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IV. 1. Με την αίτηση της στο .ικαστήριο που εξέδωσε τη σχολιαζόµενη από φάση, η
αιτούσα ζήτησε την άρση της προσβολής και ιδίως: α) να παύσει η πρώτη των καθ'
ων να χρησιµοποιεί ως όνοµα περιοχής .ιαδικτύου, καθώς και σε κάθε συναλλακτική
δραστηριότητα, τον όρο «olympicgames 2004» ή άλλο σχετικό όρο β) να
απαγορευθεί σε αυτήν να έχει στην ιστοσελίδα της στο Internet περιεχόµενα που
σχετίζεται µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες και οποιοδήποτε σχετικό όρο, έµβλήµα κλπ)
να υποχρεωθούν οι τέσσερις πρώτοι των καθ' ων να αποσύρουν από την κυκλοφορία
τα µέσα προσβολής (φυλλάδια κλπ.) του όρου «olympicgames 2004» που
χρησιµοποιούν. Επίσης, ζήτησε τη δηµοσίευση του διατακτικού της απόφασης και,
συγκεκριµένα, να διαταχθεί η δηµοσίευση περίληψης αυτού σε δύο εφηµερίδες των
Αθηνών µε δαπάνες των καθ' ων, όπως επίσης και να επιτραπεί σε αυτήν να
καταχωρήσει στην ιστοσελίδα της (www.athensolympic.org) περίληψη της
απόφασης. Και τέλος, ζήτησε να υποχρεωθεί το Ι.Τ Ε. να διακόψει τη σύνδεση της
πρώτης των καθ' ων στο Internet µε το ένδικο domain name και να απαγορευθεί σε
αυτό η χορήγηση στην πρώτη των καθ' ων άλλου όρου που συνδέεται µε του
Ολυµπιακούς Αγώνες, επίσης δε να υποχρεωθεί η πρώτη και το Ι.Τ.Ε. να αποσύρουν
από τους ηλεκτρονικούς πίνακες περιεχοµένων του Internet το επίδικο όνοµα
περιοχής .ιαδικτύου.
2. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η κύρια αστική προστασία σε περίπτωση προσβολής των
διακριτικών γνωρισµάτων περιλαµβάνει την αξίωση για άρση και παράλειψή της
προσβολής στο µέλλον και την αξίωση προς αποζηµίωση. Όσον αφο-ρά την πρώτη
από τις δύο παραπάνω δυνατότητες, ενδιαφέρον παρουσιάζει η συ-γκεκριµενοποίηση
του τροχού άρσεως της προσβολής. Και τούτο, διότι, όπως γί-νεται ευρύτερα δεκτό,
για να έχει ουσιαστική αξία µια δικαστική απόφαση, πρέπει να καθορίζει
συγκεκριµένα τον τρόπο άρσης της προσβολής .
Κατ' αναλογία µε όσα ισχύουν στο δίκαιο της επωνυµίας, όπου η αξίωση της άρσης
της προσβολής ισοδυναµεί µε αξίωση διαγραφής µιας επωνυµίας από το σχε-τικό
µητρώο του οικείου εµπορικού και βιοµηχανικού επιµελητηρίου (άρθρα 7, 8 ν.
1089/1980), η αξίωση άρσης της προσβολής περιλαµβάνει και την αξίωση διαγραφής από τον κατάλογο των ονοµάτων περιοχής .ιαδικτύου που διατηρεί το ΙΠ-ΙΤΕ ή
την παραίτηση του δικαιούχου από την ηλεκτρονική διεύθυνση του. Πέρα λοι-πόν
από την άρση χρησιµοποίησης του domain name και προκειµένου να έχει τη
δυνατότητα ο δικαιούχος ενός διακριτικού γνωρίσµατος να αρχίσει να χρησιµοποιεί
το δικό του, ταυτόσηµο domain name, χρήσιµο είναι να διατάσσεται από το
δικαστήριο και η απενεργοποίηση του, όπως έπραξε εν προκειµένω το Μονοµελές
Πρωτοδικείο µε την εν λόγω απόφαση του.
Περαιτέρω, άλλοι τρόποι πραγµατοποιήσεως της αξίωσης αυτής είναι και οι
οριζόµενοι στο διατακτικό της απόφασης, ήτοι η γενική απαγόρευση χρησιµοποίησης του domain name στο .ιαδίκτυο, αλλά και σε κάθε συναλλακτική δραστηριότητα της καθ' ης η αίτηση, η απαγόρευση κάθε αναφοράς στους Ολυµπιακούς Αγώνες και χρησιµοποίησης άλλου σχετικού εµβλήµατος, σήµατος κλπ. στις ιστοσελίδες
της καθ' ης , όπως επίσης και η απόσυρση των µέσων προσβολής του επίδικου όρου
που αυτή χρησιµοποιεί (διαφηµιστικά φυλλάδια κλπ.).
3. Ένα άλλο ζήτηµα αφορά την ευθύνη του Ινστιτούτου Πληροφορικής του
Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας Ηρακλείου Κρήτης (ΙΠ-ΙΤΕ). Το ΙΠ-ΙΤΕ παρέχει άµεση συνδροµή στον κάτοχο του domain name, ο οποίος προσβάλλει ξένο
διακριτικό γνώρισµα ή σήµα, και µάλιστα κατά την εκτέλεση της κύριας πράξης, ήτοι
κατά την καταχώριση του domain name. Έτσι, είναι άµεσος συνεργάτης, µε την
έννοια του άρθρου 46 § Ι περ. β' Π.Κ, στην προσβολή του διακριτικού γνωρίσµα-τος,
καθώς χωρίς την σύµπραξη του είναι αδύνατη η καταχώριση του domain name, η
ενέργεια του δε αυτή συνιστά αντικειµενικά παράνοµη προσβολή. Εξάλλου, από τη
σκοπιά του αθέµιτου ανταγωνισµού, το ΙΠ-ΙΤΕ θεωρείται ως συµπράττων (άρ-θρο 10
§ 4 ν. 146/1914). Λόγω δε του ότι η αξίωση για άρση της προβολής δεν προϋ-ποθέτει
υπαιτιότητα, δεν δηµιουργούνται προβλήµατα σχετικά µε την ύπαρξη πταίσµατος.
Συνεπώς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, η αξίωση αυτή θα ασκείται βάσιµα τόσο κατά
του κατόχου του ονόµατος περιοχής .ιαδικτύου. όσο και κατά του παροχέα
υπηρεσιών .ιαδικτύου (ιδίως όταν είναι άγνωστος ο κάτοχος του domain name ") και
κατά του ΙΠ-ΙΤΕ, το οποίο θα πρέπει να µεριµνήσει για την απενεργοποίηση της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Ειδικότερα, ο παροχέας υπηρεσιών Internet ευθύ-νεται σε
ολόκληρο µε τον κάτοχο του ονόµατος, διότι µεριµνεί για την καταχώρι-ση του
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ονόµατος και µε την ενέργεια του αυτή συµβάλλει στην προσβολή του δι-καιώµατος
επί του διακριτικού γνωρίσµατος, ενώ το ΙΠ-ΙΤΕ ευθύνεται επίσης ως άµεσος
συνεργός, όπως είδαµε.
4. Όσον αφορά την αξίωση αποζηµίωσης, η οποία στηρίζεται στις διατάξεις των
άρθρων 13 εδ. 2 του ν. 146/1914 και 26 ν. 2239/1994, αλλά και την αξίωση χρηµατικής ικανοποίησης κατ' άρθρο 59 ΑΚ, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι µόνο ο
κάτοχος του domain name µπορεί να εναχθεί προς αποζηµίωση, λόγω του ότι
προϋπόθεση για τη θεµελίωση της «ίναι η υπαιτιότητα του προσβολέα του
διακριτικού γνω-ρίσµατος, η οποία δεν µπορεί να βαρύνει τον παροχέα υπηρεσιών
.ιαδικτύου που µεσολαβεί για λογαριασµό άλλου προσώπου, όπως ούτε και το 1ΠΙΤΕ, το οποίο δεν προβαίνει σε ουσιαστικό έλεγχο των αιτήσεων για χορήγηση ενός
domain name.
Υποστηρίζεται η άποψη στη βιβλιογραφία ότι οι οργανισµοί διαχείρισης ονο-µάτων
περιοχής .ιαδικτύου, όπως είναι στην Ελλάδα το ΙΠ-ΙΤΕ, είναι δυνατόν να
ευθύνονται προς αποζηµίωση έναντι του ζηµιωθέντος όταν συντρέχουν ορισµένες
προϋποθέσεις, ήτοι όταν ο οργανισµός ενεργεί µε δόλο ή αποδέχεται το παράνοµο
αποτέλεσµα, δηλ. την παράνοµη προσβολή διακριτικού γνωρίσµατος, ή όταν, παρά
την υπόδειξη από τον δικαιούχο ενός διακριτικού γνωρίσµατος που υφίσταται προσβολή από ένα domain name, δεν το απενεργοποιεί, παρά το ότι είναι πρόδηλη η
προσβολή, λ.χ. στην περίπτωση πολύ γνωστών διακριτικών γνωρισµάτων που χρησιµοποιούνται ως domain name από έναν µη δικαιούχο. Η άποψη αυτή δεν µπορεί να
γίνει δεκτή, καθ' όσον ένας οργανισµός διαχείρισης domain name δεν υποχρεού-ται
να ελέγξει τη νοµιµότητα της δήλωσης ενός ονόµατος ούτε και διαθέτει ένα
δικαιοδοτικό µηχανισµό, αντίστοιχο, π.χ., µε τη .ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων.
Άλλωστε, ενόψει της πληθώρας των αιτήσεων για χορήγηση ονοµάτων περιοχής
.ιαδικτύου, θα ήταν αδύνατο το ΙΠ-ΙΤΕ να προβαίνει σε ουσιαστικό έλεγχο και
διαπίστωση παραβάσεων.
5. Τέλος, αξίζει να γίνει αναφορά και στην αξίωση δηµοσίευσης της δικαστι-κής
απόφασης στον τύπο, η οποία είναι παρεπόµενο µέσο προστασίας σε σχέση µε την
αξίωση άρσης της προσβολής και την αξίωση αποζηµίωσης. Η δηµοσίευση της
απόφασης προβλέπεται από το άρθρο 22 του ν. 146/1914 σε περίπτωση ποινι-κής
καταδίκης, αλλά και από τη διάταξη της § 4 του άρθρου 22, προκειµένου περί αγωγής
προς παράλειψη βάσει του ν. 146/1914, οπότε δίνεται η ευχέρεια στο δικα-στήριο να
επιτρέψει στον νικήσαντα διάδικο να δηµοσιεύσει το διατακτικό της απόφασης µε
δαπάνες του ηττηθέντος. Η δυνατότητα αυτή υφίσταται και στη διαδι-κασία των
ασφαλιστικών µέτρων. Στο δίκαιο των σηµάτων, αντίθετα, προβλέπε-ται η
δηµοσίευση των ποινικών (καταδικαστικών) µόνο αποφάσεων (άρθρο 30 ν.
2239/1994). Το κενό, όµως, που αφορά τη δυνατότητα δηµοσίευσης των πολιτικών
αποφάσεων - µε βάση το ν. 2239/1994 - δύναται, κατά µία άποψη, να καλυφθεί µε
αναλογική εφαρµογή της διάτασης του άρθρου 22 § 4 ν.146/1914.
Η σχολιαζόµενη απόφαση δεν προσχωρεί στην άποψη αυτή, αλλά αντίθετα
ακολουθεί την κρατούσα άποψη στη νοµολογία και δέχεται ότι, για να γίνει δεκτό το
αίτηµα δηµοσίευσης, πρέπει να θεµελιώνεται και µε βάση τις διατάξεις του δικαίου
του αθέµιτου ανταγωνισµού και πιο συγκεκριµένα, τη διάταξη του άρθρου 1 του ν.
146/1914. Εδώ πρέπει να επισηµανθεί, όµως, ότι η διάταξη του άρθρου 22 του ν.
146/1914 βρίσκει εφαρµογή όχι µόνο επί παραβάσεων που καλύπτοµαι από τη γενική
ρήτρα του άρθρου 1, αλλά και από τις διατάξεις για την προστασία των διακριτικών
γνωρισµάτων (άρθρο 13 ν.146/1914). Εφόσον λοιπόν η απόφαση δέ-χεται ότι τα
Ολυµπιακά Σύµβολα και Σήµατα προστατεύονται και ως διακριτικά γνωρίσµατα
κατά τις διατάξεις του αθεµίτου ανταγωνισµού, ήτοι το άρθρο 13 ν. 146/1914,
περιττεύει η επίκληση της γενικής ρήτρας του άρθρου 1.
Ιωάννης .. Ιγγλεζάκης
..Ν., .ικηγόρος
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