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ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
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ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
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Α. Παραβιάσεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

α) Πώληση βιβλίων μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων

ΠΠΑ 2446/2014

«…Δεν τρώθηκε η ηθική εξουσία της ενάγουσας με αντικείμενο την απαγόρευση
της παρουσίασης του έργου στο κοινό υπό συνθήκες προσβλητικές για το
δημιουργό του (άρθρο 4 παρ.1γ’ Ν.2121/1993) διότι όλες οι εκδόσεις είναι
καλαίσθητες, τυπωμένες σε χαρτί καλής ποιότητας και με εξώφυλλα ιδιαίτερης
καλλιτεχνικής προσέγγισης».

ΜΠΑ 1721/2014
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Α. Παραβιάσεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΙΙ)

β) Αναπαραγωγή γραπτού υλικού από ιστοσελίδα σε τηλεόραση

ΠΠΑ 477/2015 «Δεν ζητήθηκε και λήφθηκε άδεια από τον ενάγοντα… ούτε

μνημονεύθηκε ο ίδιος ως δημιουργός… η χρήση των τμημάτων του πονήματος

έλαβε χώρα κατά τρόπο μη συνεκτικό, χωρίς μια κεντρική και ενιαία λογική, με

αποτέλεσμα να προκληθεί διάσπαση της ακεραιότητας του οικείου ιστορικού

κειμένου, την οποία ο ενάγων δεν θα επέτρεπε… ο εναγόμενος παραγωγός όφειλε

να διερευνήσει την πιθανότητα συνδρομής δικαιώματος πνευματικής

ιδιοκτησίας…αναζητώντας τα στοιχεία καταχώρισης του domain name».

ΠΠΑ 514/2019 Αντιγραφή και τροποποίηση ηλεκτρονικού άρθρου από ιστότοπο

σε ιστότοπο. Δεν υφίσταται προσβολή της ηθικής εξουσίας επειδή τα άρθρα είχαν

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ενάγοντος. Ανάλωση ηθικής εξουσίας
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Α. Παραβιάσεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΙΙΙ)

γ) Χρήση φωτογραφιών σε διαδίκτυο, facebook και άλλα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης χωρίς άδεια του δημιουργού

ΜΠΑ 2660/2014, ΜΠΑ 8469/2017

Προσβολή περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος (τόπος, χρόνος, τρόπος που το

έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό, αναφορά ονόματος δημιουργού, διατήρηση

ακεραιότητας).

ΕφΘεσσ 1929/2007

Προηγούμενη δημοσίευση της φωτογραφίας στο διαδίκτυο δεν συνιστά

συναίνεση, παρά μόνο αν η τελευταία δίνεται εγγράφως.
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Α. Παραβιάσεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IV)

δ) Δημοσίευση επιστημονικής μελέτης στο διαδίκτυο

ΠΠΑ 391/2014

«…Ο δικαιούχος τη συνέταξε επ’ευκαιρία της εργασιακής του σχέσης με την

εναγομένη και δεν αποτέλεσε αντικείμενο της σύμβασης εργασίας, ούτε ασκεί

έννομη επιρροή η υλική συνδρομή του ενάγοντος από την εναγόμενη. Δεν επήλθε

αυτοδίκαιη εκ του νόμου μεταβίβαση εξουσιών εκμετάλλευσης».

ε) ΠΠΑ 65/2019

Η λειτουργία ενός διαδικτυακού καναλιού δεν είναι ανταγωνιστική με ένα

κανάλι τηλεόρασης εφόσον το διαδικτυακό κανάλι δεν προέβαλε θέματα

επικαιρότητας αλλά αρχειακό υλικό.
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Α. Παραβιάσεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας (V)

στ) Διαδικτυακοί ιστότοποι σύνθετης αναζήτησης προϊόντων

ΠΠΑ 243/2019

«Μηχανή αναζήτησης καταναλωτικών αγαθών που διατίθενται από ηλεκτρονικά

καταστήματα ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά τιμής (από το φθηνότερο στο

ακριβότερο). Επιλογή του καταστήματος μέσω συνδέσμου (link) προκειμένου να

διενεργηθεί η αγορά. Δεν συνιστά προσβολή».

ζ) Βάσεις δεδομένων ως περιεχόμενο ιστοσελίδας

ΠΠΑ 1809/2018, ΜΠΘεσσ 12378/2017 (Ασφαλιστικά), ΠΠΑ 1645/2019
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Β. Παραβιάσεις Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Προσβολή σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων και επωνυμιών στο διαδίκτυο

και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Domain names (ονόματα χώρου)

ΑΠ 1609/2014, ΑΠ 371/2012

Αποδίδεται σε αυτό λειτουργία τόσο διακριτικού τίτλου όσο και σήματος κατά

έμμεσο τρόπο, όταν αυτό χρησιμοποιείται ως διακριτικό στοιχείο για το πρόσωπο

ή την επιχείρηση στο διαδίκτυο, διότι έχει πρωταρχικά εξατομικευτική και

αναγνωριστική λειτουργία.
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Β. Παραβιάσεις Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΙΙ) 

ΜΠΑ 781/2019

Κανονιστικό πλαίσιο. Εκχώρηση ονόματος χώρου .gr συνιστά ατομική διοικητική
πράξη από την Ε.Ε.Τ.Τ. Αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. περί διαγραφής ονόματος
χώρου, ανάκλησης και εκχώρησης σε τρίτο συνιστούν ατομικές διοικητικές
αποφάσεις (άρθρο 78 παρ.1 εδ.γ’ Ν.4070/2012), οι δε ανακύπτουσες από αυτές
διαφορές συνιστούν ακυρωτικές διοικητικές διαφορές (βλ. και ΔΕφΑθ 1050/2018,
ΔΕφΑθ 429/2018).

Τα πολιτικά δικαστήρια δύνανται να ελέγξουν παρεμπιπτόντως τη νομιμότητα της
καταχώρισης (άρθρο 2 ΚΠολΔ), δεν δύνανται όμως να υποχρεώσουν την Ε.Ε.Τ.Τ.
να διαγράψει ή ανακαλέσει και εκχωρήσει όνομα χώρου.

ΠΠΑ 3801/2018, ΠΠΑ 1334/2019

Κίνδυνος σύγχυσης domain names σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά μέσω διαδικτυακών sites (εταιρείες διαχείρισης πολυτελών
εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα, παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης γάμων σε
ελληνικό νησί, απευθυνόμενες κυρίως σε αλλοδαπούς).
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ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
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ΠΠΑ 3016/2018

Ο ενδιάμεσος δε χρησιμοποιεί σήματα τρίτων, αλλά επιτρέπει στους πελάτες τους

να χρησιμοποιούν πανομοιότυπα ή παρόμοια με καταχωρισθέντα σήματα τρίτων.

Συνιστά προσβολή (Google France). Είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να λάβει μέτρα

προς παύση των προσβολών διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και για την πρόληψη

αυτών (Tommy Hilfiger Licensing and Others, SABAM, L’Oreal, Scarlet Extended).

Δικαιούχος ημεδαπού σήματος στερείται ανάλογη προστασία (άρθρο 150 παρ.2

εδ.α΄ και παρ.4 Ν.4072/2012). Αναλογική εφαρμογή οδηγίας 2004/48/ΕΚ (OSA,

Association de mediation sociale, Impact)

α) Ενδιάμεσος (άρθρο 150 παρ.4 Ν.4072/2012, 1,13 και 14 παρ.1 ΠΔ 131/2003)
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ΜΠΑ 4042/2010 (Ασφαλιστικά)

Ο επισκέπτης ιστοσελίδας της καθ’ής έχει τη δυνατότητα να ακούσει ζωντανά

πρόγραμμα ραδιοφωνικού σταθμού με την ίδια επωνυμία μέσω διαδραστικού

κουμπιού (interactive banner) κατά παράβαση της σύμβασης ραδιοφωνικής

μετάδοσης που είχε συνάψει με τον πάροχο δικαιωμάτων πνευματικής

ιδιοκτησίας. Προσβολή δικαιωμάτων πνευματικών δημιουργών.

β) Υπερσύνδεσμοι (links)
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ΠΠΑ 5249/2014

Δεν υπάρχει αναμετάδοση εκ μόνου του γεγονότος της ενσωμάτωσης ενός

προστατευόμενου έργου, ανηρτημένου σε ιστοσελίδα με ελεύθερη πρόσβαση, σε

έτερη ιστοσελίδα που λειτουργεί με τη μέθοδο της πλαισίωσης (framing) στο

μέτρο που το εν λόγω έργο ούτε σε νέο κοινό μεταδίδεται ούτε αναπαράγεται με

ειδική τεχνική διαδικασία (Svensson).

Ο διαδικτυακός τόπος του ενάγοντος αποτελούσε ψηφιακό ευρετήριο για

τηλεοπτικά και κινηματογραφικά έργα με link σε άλλο διαδικτυακό τόπο με

δυνατότητα θέασης του αντίστοιχου οπτικοακουστικού έργου (deep link).

Όλα τα έργα που βρίσκονταν σε αυτές τις ιστοσελίδες ήταν ελεύθερα προσβάσιμα

από όλους τους χρήστες του διαδικτύου, συνεπώς δεν προβάλλονταν σε νέο

κοινό και δεν τελείτο μετάδοση ή αναμετάδοση αυτών κατά την έννοια του

Ν.2121/1993 και της οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Μη υποχρέωση του ενάγοντος για

λήψη άδειας πνευματικών δικαιωμάτων.
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C-70/10/24-11-2011 Scarlet Extended v. Shabam

Άρνηση της αναμεταδότριας να θέσει σε λειτουργία σύστημα χρήσης φίλτρου για

επικοινωνίες peer to peer προκειμένου να αποκλείσει όσες από αυτές συνιστούν

προσβολή.

Απόφαση ΔΕΚ:

1) Η διαταγή να τεθεί σε λειτουργία φίλτρο υποχρεώνει τον πάροχο σε ενεργό

επιτήρηση του συνόλου των δεδομένων των πελατών του κατά παράβαση άρθρου

15 παρ.1 οδηγίας 2000/31

2) Η ως άνω διαταγή έχει ως συνέπεια την κατάφωρη προσβολή της

επιχειρηματικής ελευθερίας του παρόχου κατά παράβαση άρθρου 3 παρ.1

οδηγίας 2004/48

γ) Αναμετάδοση πνευματικών έργων στο διαδίκτυο (downloading, streaming,

peer to peer)
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3) Η διαταγή δεν τηρεί την υποχρέωση διασφάλισης εναρμόνισης της πνευματικής

ιδιοκτησίας με την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα στην προστασία

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελευθερία λήψεως και μεταδόσεως

πληροφοριών.

ΜΠΑ 13478/2014 (Ασφαλιστικά)

Τα αιτούμενα ασφαλιστικά μέτρα προσκρούουν στο άρθρο 14 ΠΔ 131/2003. Οι

αιτούμενες ρυθμιστικές αποφάσεις δεν μπορούν να περιοριστούν στο παράνομο

περιεχόμενο, αλλά θα επεκταθούν αναγκαίως σε ενεργή αναζήτηση κάθε άλλης

παρέμβασης. Η εφαρμογή αυτοματοποιημένου «φιλτραρίσματος» θα μπλοκάρει

και απολύτως νόμιμες δραστηριότητες.

Παραβίαση: α) ελευθερίας πληροφόρησης (άρθρο 5α παρ.1 Σ.), β) δικαιώματος

συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας (άρθρο 5α παρ.2 Σ.), γ) προστασίας

προσωπικών δεδομένων (άρθρο 9α Σ.), δ) απορρήτου ελεύθερης ανταπόκρισης

και επικοινωνίας (άρθρο 19 Σ.), ε) άρθρου 16 του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων της ΕΕ.
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ΠΠΑ 3530/2017

Τακτική αγωγή επί της ως άνω ΜΠΑ 13478/2014. Εντελώς αντίθετη απόφαση.

Η τεχνική αποκλεισμού πρόσβασης στις ένδικες ιστοσελίδες (DNS blocking)
εναρμονίζει ικανοποιητικά την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας (άρθρο 17 παρ. 2 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ), την
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης των χρηστών του διαδικτύου (άρθρο 11
του ως άνω Χάρτη), συνάδει δε με το άρθρο 15 παρ.1 της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ
και το άρθρο 3 της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ. Είναι αναλογικό, σύμφωνα με το άρθρο
25 παρ.1 εδ.γ’ Σ., μη υπάρχουσας διαφορετικής τεχνικής λύσης η οποία να
αποτρέπει ηπιότερα και αποτελεσματικότερα τις ανωτέρω παράνομες
δραστηριότητες.

Η εφαρμογή δηλαδή του ανωτέρου μέτρου επιτυγχάνει όφελος μεγαλύτερο του
προκληθέντος κόστους, που συνίσταται στον αποκλεισμό των χρηστών από την
πρόσβαση στο σύνολο των επίδικων ιστοσελίδων, δεδομένου ότι αποκλειστικός,
άλλως κύριος σκοπός των χρηστών που εγγράφονται μέλη σε αυτές είναι η
απόκτηση πρόσβασης σε παράνομο περιεχόμενο. Επιτρεπτός περιορισμός του
άρθρου 5α παρ.1 Σ.
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Ευχαριστώ πολύ!
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