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Abstract: 

 
This work provides a brief overview of the relevant case law 

regarding general rules of electronic commerce. The rules on 

electronic commerce are laid out in Directive 2000/31/EC 1 creating 

certain obligations for the contracting parties.  Electronic commerce is 

based on a distant, electronic contract for which special rules apply in 

order to protect the vulnerable party, the consumer, from the unfair 

trade practices of the merchant. Merchants should be very careful in 

applying the relevant laws, and case law in the area has been a useful 

guidance as to the limits of their practices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Κανόνες και Νομολογιακά Παραδείγματα 

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο  είναι τόσο διαδεδομένο στην εποχή που διανύουμε, που δε 

χρειάζεται ορισμό. Πρόκειται για κάθε είδους εμπορική συναλλαγή, αγοραπωλησία αγαθών, 

πληροφοριών και κάθε λογής υπηρεσιών  που διεξάγεται από φυσικά και νομικά πρόσωπα 

μέσω του διαδικτύου. Η πώληση προιόντων και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου στις μέρες μας 

είναι  πλέον κάτι περισσότερο από μια τάση. Οι διαδικτυακές αγορές και η κατ’ οίκον 

παράδοση κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος. Μια μεγάλη μερίδα καταναλωτών 

υιοθετεί νέα συμπεριφορά προς τις ηλεκτρονικές παραγγελίες και   επιλέγει πλέον να κάνει 

τις αγορές της διαδικτυακά. Για το λόγο αυτό είναι  απαραίτητη πρόκληση και στοίχημα η 

αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και η ψηφιακή αναβάθμιση κάθε 

επιχείρησης.  Το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο την Κύπρο αλλά όλο τον κόσμο, καθώς οι 

ηλεκτρονικές αγορές δεν περιορίζονται σε στενά κρατικά όρια, έχουν διασυνοριακό 

χαρακτήρα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)  δεν μπορεί λοιπόν να αγνοηθεί από  

εγκαθιδρυμένες επιχειρήσεις αλλά και νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα γιατί ενδεχομένως 

να εξαρτηθεί από αυτό η διατήρηση της βιωσιμότητας τους.  Επομένως  απαιτείται γνώση 

και εφαρμογή των νομικών κανόνων  που ελέγχουν τη νόμιμη εφαρμογή του ηλεκτρονικού 

εμπορίου ώστε να ωφεληθούν οι καταναλωτές και οι πολίτες, αλλά ταυτόχρονα να 

εξασφαλίζεται η ευρωστία της επιχείρησης που δραστηριοποιείται ηλεκτρονικά.  

 

Στην Κύπρο η νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο καθοδηγήθηκε σε μεγάλο βαθμό από  

την Ευρωπαική νομοθεσία, κανονισμούς και οδηγίες.  Οι σημαντικότεροι κανόνες 

περιλαμβάνονται στα πιο κάτω νομοθετήματα: 

 

● Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος του 2013 Ν.133 (Ι) 2013. 

 

● Ο Περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά 

του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2004 

(156(I)/2004) ως τροποποιήθηκε 97(I)/2007. Αφορά τόσο  «business to business» και 

«business to consumer» δραστηριότητες. - Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 

πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32000L0031


 

 

● Η Οδηγία 93/13 (ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος 

του 1996 ως τροποποιήθηκε) σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων 

που συνάπτονται με καταναλωτές όπου ρυθμίζεται ο τρόπος προστασίας των 

καταναλωτών από τις καταχρηστικές ρήτρες και πώς ένας καταναλωτής μπορεί να 

καταλάβει πότε μια ρήτρα είναι καταχρηστική. 

 

● Η Οδηγία 87/102 (Ο περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμος του 2001 ως τροποποιήθηκε) 

όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 90/88 για την καταναλωτική πίστη όπου 

ορίζεται ο τρόπος κατάρτισης των συμβάσεων πίστωσης και τι πρέπει να αναφέρεται 

απαραίτητα μέσα σε αυτές. 

 

● Η Οδηγία 97/7 (Ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως 

Νόμος του 2000) για την σύναψη συμβάσεων εξ αποστάσεως, όπου ο καταναλωτής 

μπορεί να ενημερωθεί για τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να έχει στη 

διάθεση του εγγράφως κατά την εκτέλεση μιας εξ αποστάσεως σύμβασης, για τις 

προθεσμίες που διαθέτει ώστε να υπαναχωρήσει, αλλά και την προστασία που του 

παρέχεται όταν έχει πληρώσει με πιστωτική κάρτα. 

 

● Η Οδηγία 2002/65 (Ο περί εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών 

Υπηρεσιών προς του Καταναλωτές Νόμος του 2004) που ρυθμίζει τη διαδικασία 

υπαναχώρησης του καταναλωτή από μία σύμβαση, την προστασία του από «spam» 

διαφήμιση, αλλά και την προστασία του από υπηρεσίες που δε ζήτησε. 

 

● Η Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου, η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου 

και ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2026 του Συμβουλίου σχετικά με τους 

κανόνες του ΦΠΑ. 

 

Το πιο πάνω νομοθετικό πλαίσιο δημιουργεί συγκεκριμένες υποχρεώσεις στους εμπόρους 

και στις επιχειρήσεις που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν ηλεκτρονικά οι οποίες θα πρέπει 

να τηρούνται κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Ο πυρήνας 

εξάλλου του ηλεκτρονικού εμπορίου εξακολουθεί να είναι η  εμπορική συναλλαγή και άρα η 

σύμβαση. Μπορεί να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από  μια παραδοσιακή σύμβαση, μια  

αγοραπωλησία που γίνεται σε φυσικό κατάστημα, δεν παύει όμως να βασίζεται σε μια 



 

 

σύμβαση και ως τέτοια θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Το πλαίσιο της 

νομοθεσίας έχει εξηγηθεί από τη νομολογία που ορίζει τις συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ  

των μερών και  το πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

και από εκεί αντλούμε καθοδήγηση σχετικά με τους εφαρμοστέους κανόνες. 

 

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι συμβατικές υποχρεώσεις των μερών. 

Μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική αγορά αποτελεί μια σύμβαση που πρέπει να εκτελεστεί. Αν 

δεν φέρει τα χαρακτηριστικά της έγκυρης σύμβασης δεν είναι έγκυρη. Αφετηρία για την 

εφαρμογή των νομικών κανόνων και τη διασφάλιση ότι η διαδικτυακή μας δραστηριότητα 

συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία, είναι το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα και/ή ηλεκτρονική και/ή ψηφιακή πλατφόρμα που 

χρησιμοποιείται από την επιχείρηση. Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να  αναρτώνται 

απαραιτήτως διαφορετικά η σύμβαση δεν είναι έγκυρη: 

● Η επωνυμία της επιχείρησης και το όνομα με το οποίο δραστηριοποιείται. 

● Η επαγγελματική ένωση στην οποία η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη και υπάγεται 

για σκοπούς ελέγχου. 

● Ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας. 

● Ο αριθμός εγγραφής στο μητρώο του ΦΠΑ, εφόσον η δραστηριότητα που ασκεί η 

επιχείρηση υπόκειται σε ΦΠΑ. 

● Η διεύθυνση της εταιρείας και η έδρα της εμπορικής επιχείρησης. 

● Στοιχεία επικοινωνίας που να καθιστούν δυνατή την ταχεία, άμεση και 

αποτελεσματική επικοινωνία με την επιχείρηση όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

φαξ, τηλέφωνο. 

● Αν γίνεται αναφορά σε τιμή, αυτή θα πρέπει να αφορά την τελική τιμή του προϊόντος 

ή της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, εξόδων αποστολής κλπ.  

● Αν ισχύει κάποια προσφορά, την χρονική περίοδο ισχύος της. 

● Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών ΄που παρέχονται. 

● Τη μέθοδο αποστολής, το χρόνο παράδοσης, τη δυνατότητα υπαναχώρησης, τον 

τρόπο πληρωμής και παράδοσης κλπ. 

● Τον τρόπο ακύρωσης της παραγγελίας σε περίπτωση λάθους ή αλλαγής γνώμης. 

● Την επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας. 

● Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.   



 

 

● Που μπορεί να απευθυνθεί ο καταναλωτής εάν έχει οποιοδήποτε παράπονο σχετικά 

με το προϊόν ή την υπηρεσία. 

● Πώς θα επιστραφεί το προϊόν, τι πρόσθετες επιβαρύνσεις υπάρχουν για την 

επιστροφή κλπ. 

● Ποιο Δικαστήριο είναι αρμόδιο και ποιο Δίκαιο θα εφαρμοστεί σε περίπτωση 

διαφοράς. 

 Οι πιο πάνω προϋποθέσεις έχουν αναλυθεί σε σωρεία αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου. Σχετική είναι η απόφαση της 5ης Ιουλίου 2012, Content Services (C-49/11, 

EU:C:2012:419). Η εταιρεία Content Services  δραστηριοποιούνταν στη Γερμανία με φυσικά 

καταστήματα και ψηφιακή παρουσία. Στην ιστοσελίδα της παρείχε τη δυνατότητα διάφορων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως ηλεκτρονική παραγγελία δωρεάν λογισμικών ή δοκιμαστικών 

εκδόσεων λογισμικών επί πληρωμή. Οι πληροφορίες εμφανίζονταν στα γερμανικά και 

υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης και από την Αυστρία.  Σύμφωνα με τις οδηγίες στην 

ιστοσελίδα, οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να συμπληρώσουν ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής και 

να δηλώσουν ότι αποδέχονται τους γενικούς όρους πώλησης και ότι δεν δικαιούνται σε 

υπαναχώρηση, με τη σημείωση σε τετραγωνάκι που περιλαμβανόταν στη φόρμα. Οι 

πληροφορίες αυτές εμφανίζονταν μόνο κάνοντας κλικ σε σύνδεσμο που βρισκόταν στην ίδια 

σελίδα, ενώ ή σύμβαση δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί εκτός και εάν αποδέχονταν τους πιο 

πάνω όρους. Ο καταναλωτής λάμβανε ακολούθως μήνυμα το οποίο και πάλι δεν περιείχε 

αυτόματα τις πιο πάνω πληροφορίες, οι οποίες ήταν αναρτημένες σε σχετικό σύνδεσμο. Το 

ερώτημα για το Δικαστήριο ήταν το κατά πόσο  η συγκεκριμένη εμπορική πρακτική με την 

οποία πρακτική με την οποία καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του καταναλωτή στις 

προβλεπόμενες από  την Οδηγία πληροφορίες μόνο μέσω  συνδέσμου περιλαμβανόμενου 

σε ιστοσελίδα της οικείας επιχείρησης πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας.  

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 97/7 σκοπό έχει να 

διασφαλίσει την ανακοίνωση στον καταναλωτή των αναγκαίων πληροφοριών για την καλή 

εκτέλεση της συμβάσεως και, κυρίως, για την άσκηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή, 

ιδίως του δικαιώματός του υπαναχωρήσεως. […] η διάταξη αυτή περιλαμβάνει σειρά 

απαιτήσεων με σκοπό την προστασία των καταναλωτών, οι οποίοι αποτελούν τα ασθενή 

μέρη στις συμβατικές σχέσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως. 

Για το Δικαστήριο, η χρησιμοποίηση των εξ αποστάσεως μέσων επικοινωνίας δεν πρέπει να 

περιορίζουν τη δυνατότητα του καταναλωτή να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες που 



 

 

απαιτούνται και ως εκ τούτου όταν η πρόσβαση στις ευρισκόμενες στην ιστοσελίδα του 

πωλητή πληροφορίες είναι δυνατή μόνο μέσω συνδέσμου διαβιβαζόμενου στον 

καταναλωτή, οι πληροφορίες αυτές ούτε έχουν «δοθεί» στον καταναλωτή αυτόν ούτε έχουν 

«ληφθεί» από τον ίδιο, κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 97/7 και 

η  ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «μόνιμο υπόθεμα».  

Μόνιμο υπόθεμα  θεωρείται η ιστοσελίδα που διασφαλίζει στον καταναλωτή, κατά τρόπο 

ανάλογο με την έντυπη μορφή, την κατοχή των πληροφοριών που αναφέρονται στη διάταξη 

αυτή ώστε να έχει τη δυνατότητα να προβάλει, εφόσον απαιτηθεί, τα δικαιώματά του. 

Επομένως είναι απαραίτητο να παρέχεται στον καταναλωτή η δυνατότητα αποθήκευσης των 

εν λόγω πληροφοριών που του απευθύνονται προσωπικά, να διασφαλίζεται το αμετάβλητο 

του περιεχομένου τους, η  δυνατότητα πρόσβασης σε  αυτές για ικανό χρονικό διάστημα 

καθώς και η δυνατότητα αναπαραγωγής τους. Η επιβεβαίωση των πληροφοριών από τον 

καταναλωτή πρέπει να μπορεί γίνεται παθητικά.  

Στην  υπόθεση  BAWAG (C-375/15, EU:C:2017:38)  25 Ιανουαρίου 2017, το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο  περιέγραψε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται  προκειμένου οι 

πληροφορίες να θεωρούνται ότι παρέχονται σε «ανθεκτικό μέσο» για τους σκοπούς της 

Οδηγίας 2007/64. Η υπόθεση αφορά διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες. Η τράπεζα 

BAWAG,  με ενεργείς δραστηριότητες  στην Αυστρία είχε ενσωματωμένη  τυποποιημένη 

συμβατική ρήτρα   στους όρους χρήσης των τραπεζικών υπηρεσιών που παρείχε διαδικτύου 

(e-banking), η οποία προέβλεπε ότι «οι πληροφορίες και οι διευκρινίσεις που η τράπεζα 

οφείλει να παρέχει ή να θέτει στη διάθεση των πελατών της θα διαβιβάζονται είτε 

ταχυδρομικώς είτε διά της ηλεκτρονικής οδού, στο πλαίσιο του συστήματος ηλεκτρονικής 

τραπεζικής (e-banking)».  Η διαβίβαση των πληροφοριών γινόταν μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενσωματωμένου στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς που 

αποστέλλονταν στους πελάτες τους. Οι πελάτες της τράπεζας είχαν ανεξάντλητη πρόσβαση, 

δυνατότητα αναπαραγωγής και τηλεφόρτωσης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

τα οποία παρέμεναν αμετάβλητα στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις για όσο χρόνο 

χρειαζόταν ώστε να ενημερωθούν οι καταναλωτές, να τα διαβάζουν και να τα 

αναπαραγάγουν αυτούσια τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή. Όμως δεν υπήρχε 

άλλος τρόπος ενημέρωσης για τη λήψη νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Σε ερώτημα που του υποβλήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστρίας, ζητήθηκε από 

το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να εξετάσει εάν οι πληροφορίες που έδωσε η τράπεζα στους 



 

 

πελάτες της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «παρέχονται» αντί να είναι «διαθέσιμες» 

μέσω ενός «διαρκούς, σταθερού  μέσου, ανθεκτικού στο χρόνο» για τους σκοπούς της 

Οδηγίας. 

Το συμπέρασμα του Δικαστηρίου ήταν ότι τα άρθρα 41 παράγραφος 1 και 44 παράγραφος 1 

της Οδηγίας θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 25, πράγμα 

που σημαίνει ότι οι αλλαγές στις πληροφορίες και τους όρους και οι αλλαγές στη σύμβαση 

πλαίσιο που διαβιβάζονται από την τράπεζα στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

της υπηρεσίας e banking ή άλλου ιστοτόπου της τράπεζας, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει 

παρασχεθεί σε σταθερό μέσο, μόνο εάν πληρούνται οι ακόλουθες δύο προυποθέσεις:  

Ο ιστοτόπος πρέπει να επιτρέπει στο χρήστη να αποθηκεύει πληροφορίες που του 

απευθύνονται προσωπικά με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει πρόσβαση και να τις αναπαράγει 

αμετάβλητες για αρκετό χρονικό διάστημα, χωρίς να είναι δυνατή η μονομερής τροποποίηση 

του περιεχομένου του από τον χρήστη, ή οποιονδήποτε άλλο επαγγελματία και 

Εάν ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να συμβουλευτεί τον ιστοτόπο για να λάβει γνώση αυτών 

των πληροφοριών, η μετάδοση αυτών των πληροφοριών πρέπει να συνοδεύεται από ενεργή 

συμπεριφορά εκ μέρους του χρήστη, με στόχο να επιστήσει την προσοχή στην ύπαρξη και τη 

διαθεσιμότητα των πληροφοριών στον ιστοτόπο. Εάν ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να 

συμβουλευτεί ένα ιστοτόπο για να λάβει γνώση των σχετικών πληροφοριών, οι πληροφορίες 

αυτές διατίθενται απλώς στο χρήστη, όταν η μετάδοση αυτών των πληροφοριών δεν 

συνοδεύεται από ενεργητική συμπεριφορά εκ μέρους του χρήστη. 

Παρέμεινε δε για το Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστρίας να καθορίσει εάν στην περίπτωση της 

εσωτερικής διαδικασίας, πληρούνταν οι δύο καθορισμένες προϋποθέσεις και εάν οι αλλαγές 

στις πληροφορίες και τις προϋποθέσεις  καθώς και στη σύμβαση, μπορούσαν να θεωρηθούν 

ότι είχαν κοινοποιηθεί ενεργά από την τράπεζα στο χρήστη των υπηρεσιών αυτών. (σκέψεις 

51, 53 ). 

 

Όσον αφορά θέματα δικαιοδοσίας, αυτά διευκρινίστηκαν  στην απόφαση της 28ης Ιουλίου 

2016, Verein für Konsumenteninformation (C-191/15, EU:C:2016:612). Το  Ευρωπαικό 

Δικαστήριο αποφάσισε ότι, ρήτρα η οποία δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής 

διαπραγμάτευσης και σύμφωνα με την οποία η σύμβαση που συνάπτεται με καταναλωτή 

στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους της 



 

 

έδρας του  εμπόρου ή της επιχείρησης είναι καταχρηστική,  υπό την έννοια του άρθρου 3, 

παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ,  γιατί δημιουργεί στον καταναλωτή τη λανθασμένη 

εντύπωση  ότι η σύμβαση εφαρμόζεται μόνο στη βάση του δικαίου του  συγκεκριμένου 

κράτους,  εφόσον δεν αναφέρει το δικαίωμα του καταναλωτή να εγείρει αξίωση βασισμένος 

στην προστασία των αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων του δικαίου που θα είχε εφαρμογή  

στην απουσία της εν λόγω ρήτρας (σκέψη 71).  Το κριτήριο είναι ο βαθμός μονιμότητας της 

εγκατάστασης όσο και ο πραγματικός χαρακτήρας της άσκησης των δραστηριοτήτων εντός 

του εν λόγω κράτους μέλους (σκέψεις 76, 77, 81,). 

Η  τάση του Δικαστηρίου να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των  καταναλωτών  ως πιο πάνω, 

αμφισβητήθηκε με την απόφαση της 16ης Οκτωβρίου 2008, Bundesverband der 

Verbraucherzentralen (C-298/07, EU:C:2008:572) που αφορά ελλιπείς πληροφορίες 

αναρτημένες σε ιστοτόπο.   Η υπόθεση αφορούσε ασφαλιστική εταιρεία οχημάτων που 

παρείχε υπηρεσίες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Στην ιστοσελίδα της δεν υπήρχε πουθενά 

αναρτημένος αριθμός τηλεφώνου, παρά μόνο ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση. Ο 

αριθμός τηλεφώνου παρεχόταν στους καταναλωτές αφού γίνονταν πελάτες της εταιρείας με 

τη σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου. Είχαν όμως τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ενός 

τυποποιημένου ερωτηματολογίου ηλεκτρονικής μορφής, οι απαντήσεις στο οποίο 

αποστέλλονταν με ηλεκτρονικό μήνυμα. Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της 

Γερμανίας   υπέβαλε στο  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το ερώτημα αν το άρθρο 5, παράγραφος 1, 

στοιχείο γ ʹ, τη ς οδηγίας 2000/31/ΕΚ 16 επιβάλλει τη γνωστοποίηση αριθμού τηλεφώνου. Το 

Δικαστήριο  αποφάσισε ότι πριν τη σύναψη έγκυρης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 5, 

παράγραφος 1, στοιχείο γ ʹ,  της οδηγίας,  πρέπει να παρέχεται δυνατότητα ταχείας επαφής 

και άμεσης και ουσιαστικής επικοινωνίας. Η δυνατότητα αυτή δεν επιβάλλει την 

υποχρεωτική γνωστοποίηση αριθμού τηλεφώνου, νοουμένου ότι παρέχονταν άλλα μέσα 

ταχείας επικοινωνίας όπως   το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικής μορφής, στο 

οποίο ο φορέας απαντά με ηλεκτρονικό μήνυμα. Εάν όμως η επικοινωνία είναι αδύνατη με 

τον τρόπο αυτό και ζητείται από τον καταναλωτή ο αριθμός τηλεφώνου ή πρόσβαση σε άλλο 

τρόπο μη ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αυτός θα πρέπει να παρασχεθεί (σκέψη 40). 

 Ενδιαφέρον έχει η θέση του Δικαστηρίου σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη 

σύμβαση και τα όρια του. Το θέμα εξετάστηκε στη Messner (C-489/07, EU:C:2009:502). Μία 

Γερμανίδα που αγόρασε ηλεκτρονικό υπολογιστή ηλεκτρονικά, υπαναχώρησε από τη αγορά, 

όταν ο πωλητής αρνήθηκε τη δωρεάν επισκευή βλάβης οκτώ μήνες μετά την αγορά και του 

πρότεινε να επιστρέψει τον φορητό υπολογιστή στον πωλητή έναντι αντικαταβολής του 



 

 

τιμήματος πώλησης.  Ο πωλητής ισχυρίστηκε ότι του οφειλόταν αποζημίωση για όλους τους  

μήνες της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στην απόφαση του, το Δικαστήριο έκρινε 

ότι ότι οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 1, δεύτερη περίοδος, και παράγραφος 2, της 

οδηγίας 97/7/ΕΚ 18 πρέπει να ερμηνευθούν  ως αποκλείουσα διάταξη του εθνικού δικαίου 

που προβλέπει γενικά ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης από μια σύμβαση εξ αποστάσεως 

από ένα καταναλωτή εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο πωλητής  μπορεί να ζητήσει 

αποζημίωση για την αξία της χρήσης των αγαθών που αποκτήθηκαν. Ωστόσο διαπιστώθηκαν 

εξαιρέσεις στην πιο πάνω αρχή με την αιτιολογία ότι «(…) η αποτελεσματικότητα του 

δικαιώματος υπαναχώρησης θα βλάπτονταν εάν ο καταναλωτής ήταν υποχρεωμένος να 

καταβάλει αποζημίωση, απλώς και μόνο επειδή είχε εξετάσει και δοκιμάσει τα αγαθά που 

αποκτήθηκαν σε μια εξ αποστάσεως σύμβαση. Στο μέτρο το οποίο το δικαίωμα 

υπαναχώρησης αποσκοπεί ακριβώς στο να παράσχει στον καταναλωτή αυτή τη δυνατότητα, 

το γεγονός ότι το έκανε χρήση, δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια ότι ο καταναλωτής μπορεί να 

ασκήσει το δικαίωμα αυτό μόνο εάν καταβάλει αποζημίωση».  

Από την άλλη στην απόφαση της  6ης Ιουλίου 2017,Air Berlin( C-

290/16,EU:C:2017:523) το δικαστήριο αποφάσισε πως ο πωλητής έχει υποχρέωση να μην 

αντιβαίνει τους κανόνες διαφάνειας των τιμών που προβλέπει ο Κανονισμός της Ένωσης για 

την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών. Το δικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 23 παρ.1 

Τρίτη περίοδος του κανονισμού ΕΚ 1008/2008 έχει την έννοια ότι κατά την δημοσίευση των 

αεροπορικών τους ναύλων οι αερομεταφορές οφείλουν να επισημαίνουν χωριστά τα ποσά 

που οφείλουν οι πελάτες για φόρους, τέλη αερολιμένος και λοιπές επιβαρύνσεις ή τέλη τα 

οποία αναφέρει ο κανονισμός αυτός. Αυτά δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο 

αεροπορικό ναύλο των επιβατών. 

Τα όρια της προστασίας του δημιουργού από ηλεκτρονικές συναλλαγές εξετάστηκαν στην   

Google France (συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-236/08 έως C-238/08, EU:C:2010:159),  η 

Google έθεσε σε εφαρμογή μία αυτόματη διαδικασία για την επιλογή των λέξεων-κλειδιών 

και τη δημιουργία διαφημίσεων. Οι διαφημιζόμενοι επέλεγαν  τις λέξεις-κλειδιά,  

συνέτασσαν το διαφημιστικό μήνυμα και εισήγαγαν τον σύνδεσμο προς τον ιστότοπό τους.Η 

Vuitton, είναι δικαιούχος του κοινοτικού σήματος «Vuitton» και των γαλλικών εθνικών 

σημάτων «Louis Vuitton» και «LV» που χαίρουν παγκόσμιας φήμης σε είδη πολυτελείας.  Στις 

αρχές του 2003, η Vuitton διαπίστωσε ότι κατά τη χρήση της μηχανής αναζήτησης της 

Google, η εισαγωγή από τους χρήστες των λέξεων που συνέθεταν τα σήματά της εμφάνιζε, 

στην κατηγορία «σύνδεσμοι διαφημιζομένων», συνδέσμους προς ιστότοπους που 



 

 

πρόσφεραν απομιμήσεις προϊόντων της Vuitton. Αποδείχθηκε επίσης ότι η Google παρείχε 

στους διαφημιζόμενους τη δυνατότητα να επιλέξουν όχι μόνο λέξεις-κλειδιά που 

αντιστοιχούσαν στα σήματα της Vuitton, αλλά επίσης τις εν λόγω λέξεις-κλειδιά σε 

συνδυασμό με λέξεις που παραπέμπουν στην απομίμηση, όπως «απομίμηση» και 

«αντίγραφο». Το ίδιο διαπιστώθηκε και από άλλους δικαιούχους γαλλικών σημάτων 

Ασκήθηκε αγωγή κατά της Google ζητώντας να αναγνωριστεί, μεταξύ άλλων, ότι η εναγόμενη 

είχε προσβάλει τα δικαιώματά των δικαιούχων  επί των σημάτων τους. 

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας, υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο 

προδικαστικό ερώτημα σχετικά με το κατά πόσον είναι νόμιμη η χρήση, ως λέξεων-κλειδιών, 

σημείων που αντιστοιχούν σε σήματα, χωρίς τη συγκατάθεση των δικαιούχων τους. Ήταν η 

κατάληξη του Δικαστηρίου ότι ο παρέχων υπηρεσία αντιστοίχησης στο διαδίκτυο δεν κάνει 

χρήση του σημείου υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 

89/104/ΕΟΚ 41 ή του άρθρου 9, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 42,  έστω και αν 

οι διαφημιζόμενοι του έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ως λέξεις-κλειδιά σημεία 

πανομοιότυπα με σήματα, τα οποία αποθηκεύονται και εμφανίζονται στις διαφημίσεις των 

πελατών του, νοουμένου ότι η εμφάνιση δεν αποσκοπεί  στην παραπλάνηση των χρηστών 

ως προς την προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών του (σκέψεις 53-57, 71-73, 105,).  

«Ο πάροχος δεν έχει ευθύνη για τα στοιχεία που αποθήκευσε κατόπιν αιτήματος 

διαφημιζόμενου, εκτός εάν, έχοντας λάβει γνώση του παράνομου χαρακτήρα των στοιχείων 

αυτών ή των δραστηριοτήτων του εν λόγω διαφημιζόμενου, δεν προέβη αμέσως σε ενέργειες 

για να τα αποσύρει ή να καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση σ’ αυτά». 

 

  

 

 

 

 


