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Μεταξύ:
ΚΟΥΤΡΟΥΠΗ
Αιτήτριας,
-ΚΑΙ-

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Καθ' ων η αίτηση.
...........
Λ. Χαβιαράς, για Κούσιος Κορφιώτης Παπαχαραλάµπους ∆.Ε.Π.Ε., για την
αιτήτρια.
Β. Χριστοφόρου (κα), ∆ικηγόρος της ∆ηµοκρατίας, για το Γενικό Εισαγγελέα
της ∆ηµοκρατίας, για τους καθ' ων η αίτηση.
Μ. Φωτιάδου (κα), για Κώστας Τσιρίδης & Σία ∆.Ε.Π.Ε., για το Ενδιαφερόµενο
Μέρος.
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, ∆.∆.∆.: Αντικείµενο της παρούσας προσφυγής, αποτελεί η
νοµιµότητα της απόφασης της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού,
ηµεροµηνίας 22.1.2013, µε την οποία απορρίφθηκε σχετική καταγγελία που
υπέβαλε η αιτήτρια και ο σύζυγός της, για πράξεις ή παραλείψεις της εταιρείας
PREMAMAN S.A. Βελγίου (στο εξής «PREMAMAN»), στα πλαίσια της µεταξύ
τους συνεργασίας για καταχρηστική εκµετάλλευση της σχέσης οικονοµικής
εξάρτησης, κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόµου 13(Ι)/2008 (στο εξής
«ο Νόµος»), καθώς και για παράβαση του άρθρου 3(1)(β) και (δ) του Νόµου,
για άνιση µεταχείριση προς τους καταγγέλλοντες σε σχέση µε τους
δικαιούχους που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ιδίως σε ότι αφορά τον τρόπο πληρωµής των εµπορευµάτων.

Τα γεγονότα της υπόθεσης, έχουν ως ακολούθως:

Η αιτήτρια, είχε υπογράψει Συµφωνία ∆ικαιόχρησης (Master Franchise
Agreement)

ηµεροµηνίας

10.6.2007

µε

την

καταγγελλόµενη

εταιρεία

PREMAMAN µε διάρκεια ισχύος 10 χρόνια. Αντικείµενο της Συµφωνίας, ήταν
η µεταβίβαση του αποκλειστικού δικαιώµατος δικαιόχρησης από την εταιρεία
PREMAMAN στην αιτήτρια για την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, το
οποίο

περιλάµβανε

τη

δηµιουργία

καταστηµάτων

µε

την

επωνυµία

PREMAMAN, την εφαρµογή του σχεδίου της εταιρείας, την πώληση των

προϊόντων της εταιρείας, µε βάση το σύστηµα που ακολουθεί η εταιρεία σε
τέτοιου είδους συµφωνίες, τη χρήση της εµπορικής της επωνυµίας, του
εµπορικού σήµατος και του PREMAMAN Concept.

Στη βάση της εν λόγω συµφωνίας, το δικαίωµα δικαιόχρησης δινόταν στην
αιτήτρια προσωπικά, µε την υποχρέωση όπως αυτή αποκτήσει και τον έλεγχο
της εταιρείας (την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας) που θα
διαχειρίζεται τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη συµφωνία. Η εταιρεία
αυτή, θα ονοµάζεται η κύριος δικαιούχος (Master Franchisee Company) και η
αιτήτρια ήταν η αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διοίκηση και τις καθηµερινές
δραστηριότητες της εταιρείας αυτής. Ως εκ τούτου, συστάθηκε το 2007 η
εταιρεία G.V.K. Trading Limited στην Κύπρο, µε µέτοχους την αιτήτρια
(Γραµµατέα), η οποία κατείχε το 51% του µετοχικού κεφαλαίου και τον κο
Κουτρουπή (∆ιευθυντή), ο οποίος κατείχε το 49% του µετοχικού της
κεφαλαίου.

Στη συµφωνία, περιλαµβάνονταν όροι εν σχέση µε τις γενικές υποχρεώσεις
του κύριου δικαιούχου, για διατήρηση της καλής φήµης του δικτύου των
καταστηµάτων της PREMAMAN και υποχρέωσης περί µεταφοράς της
τεχνογνωσίας και της παροχής συµβουλών στους υπό-δικαιούχους (Local
Franchisees) της PREMAMAN, έτσι ώστε να υπάρχει οµοιοµορφία σε όλα τα

καταστήµατα

που

χρησιµοποιούν

την

επωνυµία

της.

Γι'

αυτό,

περιλαµβάνονταν στη συµφωνία όροι, εν σχέση µε τον τρόπο λειτουργίας,
σχεδιασµού και οργάνωσης των καταστηµάτων στην Κύπρο, στη βάση
Εγχειριδίου Λειτουργίας.

Στην εν λόγω συµφωνία, περιλαµβάνονταν και όροι αναφορικά µε τις
οικονοµικές υποχρεώσεις που αναλαµβάνει ο κύριος δικαιούχος, σύµφωνα µε
τους οποίους, µεταξύ άλλων, προνοείτο ότι η πληρωµή των τιµολογίων
αναφορικά µε την παροχή προϊόντων από την εταιρεία, θα γινόταν χωρίς
έκπτωση, µέσα σε περίοδο 60 ηµερών µέσω τραπεζικής εγγυητικής ή µε
οποιοδήποτε άλλο µέσο θα έχει συµφωνηθεί προηγουµένως µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών. Ήταν ρητός όρος της συµφωνίας, ότι τυχόν
παράλειψη των πιο πάνω οικονοµικών υποχρεώσεων εκ µέρους του κύριου
δικαιούχου, θεωρείται παράβαση των όρων της συµφωνίας και η αδικηθείσα
πλευρά δύναται να προβεί σε πρόωρο τερµατισµό, νοουµένου ότι θα δοθεί
γραπτή προειδοποίηση 15 ηµερών στην άλλη πλευρά (όρος 13.1.2).

Μέρος της συµφωνίας, αποτελούσε και ο όρος περί απαγόρευσης στο κύριο
δικαιούχο για χρονικό διάστηµα ενός έτους από τη λύση της συµφωνίας, να
ασκεί άµεσα ή έµµεσα δραστηριότητες ανταγωνιστικές µε αυτές της
PREMAMAN (όρος 14.7).

Στον όρο 15 της εν λόγω συµφωνίας, ορίζεται ότι σε περίπτωση διαφωνίας
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, εν σχέση µε το περιεχόµενο της
Συµφωνίας ∆ικαιόχρησης, δικαιοδοσία θα έχουν τα Βελγικά ∆ικαστήρια, κατ΄
εφαρµογή του βελγικού δικαίου.

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην προβαλλόµενη απόφαση των καθ΄ ων
η αίτηση, στη βάση των όσων δήλωσε η αιτήτρια, είχαν συναφθεί µεταξύ της
αιτήτριας και άλλων πέντε εταιρειών, προφορικές συµφωνίες υπό-δικαιούχων.

Η αιτήτρια και ο σύζυγός της, κος Κουτρουπής, µε επιστολή τους ηµεροµηνίας
19.11.2011 υπέβαλε προς τους καθ' ων η αίτηση καταγγελία εναντίον της
εταιρείας PREMAMAN για πιθανή παράβαση των άρθρων 6(2), 3(1)(β) και (δ)
του Νόµου. Συγκεκριµένα, η καταγγελία αφορούσε κατάχρηση της σχέσης
οικονοµικής εξάρτησης της αιτήτριας από την PREMAMAN, ως αποτέλεσµα
της µη εκτέλεσης παραγγελιών και αποστολής εµπορευµάτων από την
PREMAMAN προς την ίδια, χωρίς να υφίσταται επίσηµος τερµατισµός της
µεταξύ τους Συµφωνίας ∆ικαιόχρησης, κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του
Νόµου.

Σύµφωνα µε την καταγγελία, η αιτήτρια υποστήριξε ότι στις 17.11.2010, είχε
ζητήσει από τον υπεύθυνο πωλήσεων εξωτερικού της PREMAMAN, πίστωση
για €7.000 - €10.000 µε σκοπό να φέρει εµπορεύµατα για την περίοδο των
Χριστουγέννων και η απάντηση που έλαβε ήταν ότι η PREMAMAN θα
τερµάτιζε την µεταξύ τους συµφωνία. Η αιτήτρια ισχυρίστηκε στην καταγγελία
της, ότι το υπόλοιπο που παρουσιαζόταν, αφορούσε άλλα καταστήµατα υπόδικαιούχων για τα οποία είναι υπεύθυνες άλλες εταιρείες, αφήνοντας αιχµές
εναντίον του υπεύθυνου πωλήσεων εξωτερικού της PREMAMAN.

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε το περιεχόµενο της υποβληθείσας καταγγελίας,
διαπίστωσε ότι αυτή δεν περιείχε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και
ζήτησε από την αιτήτρια να υποβάλει πρόσθετες πληροφορίες, έτσι ώστε να
είναι δυνατή η εξέταση της υποβληθείσας καταγγελίας.

Οι καθ' ων η αίτηση, κατά τη συνεδρία τους ηµεροµηνίας 15.3.2012,
κατέληξαν αφενός στο προκαταρκτικό συµπέρασµα ότι ο σύζυγος της
αιτήτριας δεν είχε έννοµο συµφέρον να προβεί στη συγκεκριµένη καταγγελία
και αφετέρου ότι οι δοθείσες στο µεταξύ πρόσθετες πληροφορίες, ήταν
ικανοποιητικές. Συνεπεία τούτου, δόθηκαν οδηγίες προς την Υπηρεσία της
Επιτροπής για διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας, αναφορικά µε τις
πιθανολογούµενες παραβάσεις.

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού, κατά τη συνεδρία της ηµεροµηνίας
28.11.2012, αφού εξέτασε το περιεχόµενο του ενηµερωτικού σηµειώµατος της
Υπηρεσίας, ηµεροµηνίας 26.11.2012, για την ετοιµασία του οποίου τόσο η
αιτήτρια, όσο και η καταγγελλόµενη εταιρεία PREMAMAN, κλήθηκαν να
απαντήσουν σχετικό ερωτηµατολόγιο που τους εστάλη, αποφάσισε ότι εκ
πρώτης όψεως δεν διαφαινόταν παράβαση του Νόµου. Αφού ζήτησε τις
απόψεις της αιτήτριας, η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της ηµεροµηνίας
22.1.2013, αποφάσισε οµόφωνα ότι δεν στοιχειοθετείται καταχρηστική
εκµετάλλευση της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης και κατάληξε ότι δεν
στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόµου εκ µέρους της
PREMAMAN, αλλά ούτε και παράβαση του άρθρου 3(1)(β) και (δ) του Νόµου.

Προβάλλεται ο ισχυρισµός εκ µέρους της αιτήτριας, ότι οι καθ' ων η αίτηση
απέτυχαν να εφαρµόσουν ορθά τις πρόνοιες του άρθρου 6 του Νόµου και του
άρθρου 102 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης), αφού απέτυχαν να εξετάσουν το κατά πόσον η συµπεριφορά της
PREMAMAN ήταν τέτοια που να δικαιολογείτο ο περιορισµός της.

Κατά τους ισχυρισµούς της αιτήτριας, ως αυτοί προωθούνται εκ µέρους του
ευπαιδεύτου συνηγόρου της, η Επιτροπή εσφαλµένα κατέληξε ότι υφίσταντο

λόγοι που να δικαιολογούσαν τον τερµατισµό της συµφωνίας από την
PREMAMAN, αφού κατά την αιτήτρια, οι οφειλές προς την PREMAMAN δεν
προέρχονταν από την αιτήτρια, αλλά από άλλα καταστήµατα υπό-δικαιούχων.
Σύµφωνα µε τις αιτιάσεις της, ακόµα και εάν υπήρχαν πράγµατι υπόλοιπα
από οφειλές των υπό-δικαιούχων, για τους οποίους η αιτήτρια είχε µόνον
ευθύνη ως προς την τήρηση των προδιαγραφών της εταιρείας PREMAMAN, η
ενέργεια και µόνον της PREMAMAN να τερµατίσει µονοµερώς τη συµφωνία
δικαιόχρησης, έγινε µε τρόπο που αποδεικνύει την καταχρηστική της
συµπεριφορά

στη

σχέση

οικονοµικής

εξάρτησης,

όπου

περιορίζεται

ανταγωνιστικά η ελευθερία της αιτήτριας ως οικονοµικά εξαρτώµενη της
PREMAMAN και µη έχουσα ισοδύναµη εναλλακτική λύση.

Προβάλλεται περαιτέρω ο ισχυρισµός εκ µέρους της αιτήτριας, ότι ενώ οι καθ'
ων η αίτηση κατέληξαν στην προσβαλλόµενη απόφαση ότι ο κος Κουτρουπής
δεν έχει κανένα συµβατικό δεσµό µε την PREMAMAN, εντούτοις αναφέρονται
σε συγκεκριµένα περιστατικά και ενέργειες που έγιναν από τον κο Κουτρουπή,
τα οποία έβλαψαν την καλή φήµη, τα προϊόντα και το δίκτυο της PREMAMAN
και λήφθηκαν υπόψη από την Επιτροπή οι διαφορές που είχε ο ίδιος µε την
εταιρεία PREMAMAN. Κατά την εισήγηση της αιτήτριας, στη βάση τούτου, ο
τερµατισµός της συµφωνίας εκ µέρους της PREMAMAN, είναι παράνοµος και
καταχρηστικός και δεν επιτεύχθηκε νόµιµα.

Η αιτήτρια προβάλλει επίσης τον ισχυρισµό ότι οι καθ΄ων η αίτηση έσφαλαν
κατά την έκδοση της προσβαλλόµενης απόφασης, αφού η ύπαρξη και µόνον
του όρου 14.7, περί απαγόρευσης στο κύριο δικαιούχο για χρονικό διάστηµα
ενός έτους από τη λύση της συµφωνίας, να ασκεί άµεσα ή έµµεσα
δραστηριότητες ανταγωνιστικές µε αυτές της PREMAMAN, ήταν αυθαίρετος
και αποτελούσε παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόµου.

Τέλος, προωθείται ο ισχυρισµός εκ µέρους της αιτήτριας, ότι η άρνηση εκ
µέρους της PREMAMAN να αποστέλλει εµπορεύµατα στην Bacenco Ltd, της
οποίας το 51% του µετοχικού κεφαλαίου το κατείχει ο κύριος δικαιούχος, ήτοι
η G.V.K. Trading Ltd, οδήγησε στη οικονοµική κατάρρευση ένα υπό-δικαιούχο.

Αντίθετες ήταν οι θέσεις των καθ' ων η αίτηση, ως αυτές προωθήθηκαν δια
της ευπαιδεύτου συνηγόρου τους, η οποία υποστηρίζει ότι η προσβαλλόµενη
απόφαση ελήφθη ορθά, νόµιµα και εντός των πλαισίων που καθορίζει προς
τούτο η σχετική νοµοθεσία.

Κατά τους καθ' ων η αίτηση, στην προσβαλλόµενη απόφαση εξετάστηκε το
κατά πόσον ενυπάρχουν τα συστατικά στοιχεία της παράβασης του άρθρου
6(2) του Νόµου, που αποτελούσε το αντικείµενο της καταγγελίας, ήτοι η

ύπαρξη σχέσης οικονοµικής εξάρτησης µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών, η
απουσία ισοδύναµης εναλλακτικής λύσης και η καταχρηστική εκµετάλλευση
της εν λόγω εξάρτησης.

Η Επιτροπή αφού αποδέχθηκε τη µεταξύ τους ύπαρξη σχέσης οικονοµικής
εξάρτησης, προχώρησε σε αξιολόγηση της συµπεριφοράς της PREMAMAN,
καταλήγοντας για τους λόγους που εξηγούνται σε αυτήν, ότι δεν συνίσταται
κατάχρηση της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης, αφού η συµβατική σχέση των
δύο µερών, διακόπηκε, λόγω της παράλειψης της αιτήτριας να τηρήσει τις
συµβατικές της υποχρεώσεις, λόγω του ότι η συµπεριφορά της έθετε σε
κίνδυνο της φήµη της PREMAMAN και λόγω του ότι υπήρχαν οφειλές
εκκρεµούσες προς την τελευταία.

Κατά τους καθ' ων η αίτηση, ορθά η Επιτροπή αξιολόγησε στη βάση των
γεγονότων και µία σειρά ενεργειών που σύµφωνα µε την PREMAMAN έθεταν
σε κίνδυνο τη φήµη της, εξετάζοντας παράλληλα και το κατά πόσον εύλογα η
PREMAMAN διέκοψε τις σχέσεις της µε µία άλλη εταιρεία και το κατά πόσον
αυτή η διακοπή ήταν αντικειµενικά δικαιολογηµένη.

Το ενδιαφερόµενο µέρος, που εµφανίστηκε στη διαδικασία, υιοθέτησε µε τη
σειρά του, τα όσα ανέφεραν και προώθησαν οι καθ' ων η αίτηση.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η καταγγελία την οποία εξέτασαν οι καθ΄ ων η
αίτηση, αφορούσε αφενός, σε ισχυριζόµενη παράβαση των άρθρων 3(1)(β)
και (δ) και αφετέρου, σε ισχυριζόµενη παράβαση του 6(2) του Νόµου.

Παρατηρώ από το περιεχόµενο της γραπτής αγόρευσης της αιτήτριας - παρά
το αιτητικό (α) της αίτησης ακυρώσεως - ότι δεν προωθούνται ισχυρισµοί από
την αιτήτρια εν σχέση µε την κατάληξη της Επιτροπής στην προσβαλλόµενη
απόφαση πως δεν έχει στοιχειοθετηθεί ότι η Συµφωνία ∆ικαιόχρησης είχε ως
αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, το περιορισµό ή τη νόθευση του
ανταγωνισµού, έτσι ώστε να εξεταστούν οι παράµετροι του άρθρου 3(1).
Συνεπώς, η κατάληξη της Επιτροπής ότι οι οποιεσδήποτε πράξεις και/ή
ενέργειες των εµπλεκοµένων µερών που οδήγησαν και σε τερµατισµό των
µεταξύ των εµπορικών σχέσεων, δεν µπορούν να εξεταστούν υπό το πρίσµα
του άρθρου 3(1)(β) και (δ) του Νόµου, δεν αµφισβητείται.

Προχωρώ εποµένως, να εξετάσω τους ισχυρισµούς της αιτήτριας εν σχέση µε
την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6(2) του Νόµου.

Σύµφωνα λοιπόν µε τις πρόνοιες του άρθρου 6(2):

«Απαγορεύεται η καταχρηστική εκµετάλλευση, από µία ή περισσότερες
επιχειρήσεις, της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης, στην οποία βρίσκεται
προς αυτή ή αυτές µία επιχείρηση, η οποία κατέχει θέση πελάτη,
προµηθευτή, παραγωγού, αντιπροσώπου, διανοµέα ή εµπορικού
συνεργάτη τους, ακόµη κι ως προς ένα ορισµένο είδος προϊόντων ή
υπηρεσιών, και δε διαθέτει ισοδύναµη εναλλακτική λύση.

Η καταχρηστική αυτή εκµετάλλευση της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης
µπορεί να συνίσταται ιδιαίτερα στην επιβολή αυθαίρετων όρων
συναλλαγής, στην εφαρµογή διακριτικής µεταχείρισης, στη διακοπή
εµπορικών σχέσεων µε ανάληψη ή µεταφορά των δραστηριοτήτων που
αναπτύσσονται µε τις εν λόγω εµπορικές σχέσεις κατά τρόπο που
επηρεάζει

ουσιωδώς

τον

ανταγωνισµό

ή

στην

αιφνίδια

και

αδικαιολόγητη διακοπή µακροχρόνιων εµπορικών σχέσεων.»

Προϋποθέσεις εποµένως εφαρµογής της πιο πάνω επίδικης διάταξης, µε την
οποία

δεν

απαγορεύεται

η

σχέση

οικονοµικής

εξάρτησης,

αλλά

η

καταχρηστική εκµετάλλευση αυτής, είναι: (α) η ύπαρξη σχέσης οικονοµικής
εξάρτησης µεταξύ των

εµπλεκοµένων επιχειρήσεων, (β) η απουσία

ισοδύναµης εναλλακτικής λύσης και (γ) η καταχρηστική εκµετάλλευση της
σχέσης οικονοµικής εξάρτησης.

Ειδικότερα, η ύπαρξη οικονοµικής εξάρτησης, προϋποθέτει την ύπαρξη µιας
ισχυρής επιχείρησης και µιας εξαρτηµένης από αυτή επιχείρησης, όπως

συµβαίνει όταν η δεύτερη έχει προσαρµόσει τη λειτουργία της στις ανάγκες
διάθεσης των προϊόντων της πρώτης ή διαθέτει κυρίως σ' αυτή τα δικά της
προϊόντα.

Απουσία ισοδύναµης εναλλακτικής λύσης, υπάρχει όταν δεν προσφέρονται
καθόλου εναλλακτικές λύσεις ή οι προσφερόµενες αυτές λύσεις, συνδέονται µε
σοβαρά µειονεκτήµατα για την εξαρτηµένη επιχείρηση. ∆ηλαδή, αυτή είτε δεν
µπορεί να προµηθεύεται προϊόντα ή υπηρεσίες από άλλη πηγή ή δεν διαθέτει
σε τέτοια πηγή προϊόντα ή υπηρεσίες, είτε µπορεί µεν να προµηθεύεται από
τέτοια πηγή ή να διαθέτει σ' αυτή προϊόντα ή υπηρεσίες, όµως µε σηµαντικά
δυσµενέστερους όρους, που θα συνεπάγονται την εξασθένιση της θέσης της
έναντι των ανταγωνιστών της, γεγονός το οποίο ενδεχοµένως να την οδηγήσει
ακόµη και σε αδυναµία συνέχισης της λειτουργίας της.

Στην πολυσέλιδη προσβαλλόµενη απόφαση, η Επιτροπή εξέτασε τις τρεις πιο
πάνω αναφερόµενες προϋποθέσεις εφαρµογής της επίδικης διάταξης, µε την
οποία επαναλαµβάνω δεν απαγορεύεται η ύπαρξη σχέσης οικονοµικής
εξάρτησης, αλλά η καταχρηστική εκµετάλλευση αυτής. Η Επιτροπή εξέτασε το
περιεχόµενο

της

µεταξύ

τους

Συµφωνίας

∆ικαιόχρησης

ηµεροµηνίας

10.6.2007 και τη διάρκεια της ισχύος της (10 χρόνια). Έλαβε υπόψη το
γεγονός ότι η αιτήτρια αναλαµβάνει, όχι µόνο το αποκλειστικό δικαίωµα

δικαιόχρησης της PREMAMAN, αλλά και τον έλεγχο και τη διοίκηση του
νοµικού προσώπου που συστάθηκε για τους σκοπούς της συµφωνίας και
αποτελεί στην ουσία τον κύριο δικαιούχο, ήτοι την εταιρεία G.V.K. Trading Ltd.
Στη βάση της δοθείσας ερµηνείας εκ του άρθρου 2 του Νόµου για την έννοια
του όρου «επιχείρηση», κατέληξε ότι η αιτήτρια, παρά την εργασία της ως
τραπεζικός υπάλληλος, στη βάση της συµφωνίας και των ενεργειών της που
απορρέουν εκ του περιεχοµένου αυτής, εµπίπτει στην έννοια του όρου
επιχείρηση.

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο κύκλος εργασιών της G.V.K. Trading
Ltd προέρχεται αποκλειστικά και µόνον από το δικαίωµα δικαιόχρησης της
PREMAMAN, κατέληξε ότι υφίσταται σχέση οικονοµικής εξάρτησης της
εταιρείας - κύριου δικαιούχου της Συµφωνίας ∆ικαιόχρησης - G.V.K. Trading
Ltd και της PREMAMAN.

Εποµένως, η Επιτροπή πίστωσε στην αιτήτρια την πρώτη προϋπόθεση για
την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6(2).

Πληρώντας την πρώτη προϋπόθεση, η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση
της δεύτερης παραµέτρου του άρθρου 6(2), ήτοι στην απουσία ισοδύναµης
εναλλακτικής λύσης, που όπως έχω ήδη αναφέρει ανωτέρω, τέτοια υπάρχει,

όταν δεν προσφέρονται καθόλου εναλλακτικές λύσεις ή οι προσφερόµενες
αυτές λύσεις, συνδέονται µε σοβαρά µειονεκτήµατα για την εξαρτηµένη
επιχείρηση.

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως το συµβατικό όρο 14.7 της
Συµφωνίας ∆ικαιόχρησης, σύµφωνα µε τον οποίο δεν επιτρέπεται στον κύριο
δικαιούχο για περίοδο ενός έτους από την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της
σύµβασης, να ασκεί, είτε άµεσα, είτε έµµεσα παρόµοια ανταγωνιστική
δραστηριότητα, κατέληξε επίσης ότι συντρέχει και αυτή η προϋπόθεση.
Αυτές οι κρίσεις της Επιτροπής, βεβαίως, δεν αµφισβητούνται από την
αιτήτρια, αφού κατά κύριο λόγο αποβαίνουν θετικές ως προς την εκ µέρους
της υποστήριξη της υποβληθείσας καταγγελίας.

Αποµένει λοιπόν, η εξέταση της τρίτης προϋπόθεσης για την εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 6(2). Αυτής της κατάχρησης της σχέσης οικονοµικής
εξάρτησης εκ µέρους της PREMAMAN, έναντι της αιτήτριας.

Κατά την άποψη µου, κατάχρηση της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης και
συνεπώς περιοριστική του ελεύθερου ανταγωνισµού πρακτική, είναι δυνατόν
να τεκµηριωθεί, όταν η ισχυρή επιχείρηση - εν προκειµένω η PREMAMAN εκµεταλλεύεται την ισχύ που της δίνει η αδυναµία της εξαρτηµένης

επιχείρησης - εν προκειµένω της G.V.K. Trading Ltd, δια της αιτήτριας - να
διαθέτει άλλη ισοδύναµη εναλλακτική λύση και αποκοµίζει κατά τον τρόπο
αυτό οφέλη για την ίδια και σε βάρος της εξαρτηµένης επιχείρησης, τα οποία
οφέλη δεν θα απεκόµιζε εάν υπήρχε για την εξαρτηµένη επιχείρηση
εναλλακτική λύση.
Η Επιτροπή, δεδοµένης της πλήρωσης των δύο πρώτων προϋποθέσεων
εφαρµογής της διάταξης 6(2), προχώρησε στην εξέταση του κατά πόσον
υφίσταται πράγµατι κατάχρηση εκ µέρους της PREMAMAN της σχέσης
οικονοµικής εξάρτησης της G.V.K. Trading Ltd. Όπως διαφαίνεται από τις
σελίδες 37 έως 51 της προσβαλλόµενης απόφασης, η Επιτροπή, προκειµένου
να εξετάσει αυτή την παράµετρο, προέβη σε διερεύνηση των ακολούθων: (i)
της

ενδεχόµενης

επιβολής

αυθαίρετων

όρων

συναλλαγής

από

την

PREMAMAN, (ii) της ενδεχόµενης διακριτικής µεταχείρισης της G.V.K. Trading
Ltd από την PREMAMAN, (iii) της αιφνίδιας και αδικαιολόγητης διακοπής από
την PREMAMAN των µακροχρόνιων εµπορικών σχέσεων που είχαν
αναπτυχθεί µεταξύ των δύο µερών.

Ως προς το πρώτο ζήτηµα, εξετάστηκαν οι ισχυρισµοί της αιτήτριας περί της
µη αποστολής προς την G.V.K. Trading Ltd εκ µέρους της PREMAMAN
εµπορευµάτων, χωρίς να έχει προηγηθεί ο τερµατισµός της µεταξύ τους

συµφωνίας, καθώς και ο ισχυρισµός της µη καταβολής των δικαιωµάτων της
πρώτης.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η PREMAMAN µε επιστολή της ηµεροµηνίας
9.2.2011, ανακοίνωσε στην καταγγέλλουσα ότι εάν δεν εξοφλούσε το
εκκρεµούν πιστωτικό υπόλοιπο (ενώ τα εµπορεύµατα είχαν ήδη παραδοθεί)
µέσα σε 15 ηµέρες, θα ξεκινούσε η διαδικασία µονοµερούς τερµατισµού της
συµφωνίας. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήµατος και επειδή δεν
εξοφλήθη το ποσό αυτό, η PREMAMAN απέστειλε και δεύτερη επιστολή
ηµεροµηνίας 25.2.2011 προς την καταγγέλλουσα για τον επίσηµο τερµατισµό
της Συµφωνίας ∆ικαιόχρησης.

Η Επιτροπή εξέτασε και τους λόγους τερµατισµού της µεταξύ τους σύµβασης,
εάν δηλαδή πληρούνται τα όσα εξειδικεύονται στον όρο 13.1.2. Έγινε
αναφορά στην µη πληρωµή των τιµολογίων που εκκρεµούσαν προς τις
εταιρείες που διαχειρίζεται η σύζυγος της αιτήτριας και στον τρόπο λειτουργίας
των καταστηµάτων της PREMAMAN, ο οποίος δηµιούργησε ζηµία στη φήµη
της εταιρείας.

Ως προς το χρεωστικό υπόλοιπο που παρουσίαζαν τα καταστήµατα των
εταιριών Nicasa Ltd, Bacenco Ltd και Fegendo Ltd, µέρος του µετοχικού

κεφαλαίου των οποίων ανήκει στην εταιρεία G.V.K. Trading Ltd, η Επιτροπή
σηµειώνει ότι, σε ανύποπτο χρόνο, δεν προέκυπτε να το αρνείται η αιτήτρια,
αφού προέβαινε τόσο η ίδια προσωπικά, όσο και ο σύζυγός της σε δηλώσεις
που

αναλάµβαναν

την

πληρωµή

του

χρεωστικού

υπολοίπου

που

παρουσιάζετο.

∆ιαφωνία ως προς το ποιος έχει την ευθύνη εξόφλησης του πιστωτικού
υπολοίπου των υπό-δικαιούχων, εντοπίστηκε µεταξύ των µερών. Κατά την
αιτήτρια, υποστηρίχθηκε ότι οι υπο-δικαιούχοι συνιστούσαν ξεχωριστές
νοµικές οντότητες και ο κύριος δικαιούχος δεν είχε υποχρέωση εξόφλησης
αυτών. Αντίθετες ήταν οι θέσεις της PREMAMAN, η οποία υποστήριξε ότι για
κάθε πιστωτικό υπόλοιπο, δεσµεύεται το φυσικό πρόσωπο, ήτοι η αιτήτρια,
για την αποπληρωµή.

Εν σχέση µε το ζήτηµα αυτό, η Επιτροπή σηµείωσε ότι αποτελεί αντικείµενο
ήδη εκκρεµούσας δικαστικής διαδικασίας στο Βέλγιο, σε αγωγή που άσκησε η
PREMAMAN κατά της αιτήτριας, στη βάση του όρου 15 της Συµφωνίας
∆ικαιόχρησης και ορθώς, δεν προέβη επί τούτου σε οποιανδήποτε κρίση.

Γεγονός, εν πάση περιπτώσει, αποτελούσε ότι υπήρχαν οφειλές προς την
PREMAMAN. Τώρα το ποιος ήταν υπόχρεος για την εξόφληση, συνιστούσε
ζήτηµα ιδιωτικού δικαίου, και ορθώς δεν απασχόλησε τούτο την Επιτροπή.

Η Επιτροπή, εξέτασε το ζήτηµα του τερµατισµού της Συµφωνίας ∆ικαιόχρησης
και υπό την ενδεχόµενη συµπεριφορά εκ µέρους του κύριου δικαιούχου περί
ενεργειών και/ή συµπεριφοράς του που ενδεχοµένως να πλήττουν τη φήµη
της εταιρείας. Όπως έχω ήδη αναφέρει, ο τερµατισµός της µεταξύ του
συµφωνίας, έγινε µονοµερώς στις 25.2.2011. Η Επιτροπή, αναφέρεται σε
διάφορα περιστατικά που αναδεικνύουν ότι η συµπεριφορά του κύριου
δικαιούχου δεν ήταν εντός των πλαισίων των συµβατικών του υποχρεώσεων.
Από τα περιστατικά που αναφέρονται στην προσβαλλόµενη απόφαση (µε
εξαίρεση

την

επιστολή

του

κου

Μελέκκη,

ιδιοκτήτη

ενοικιαζόµενου

καταστήµατος στη Λεµεσό - η οποία ήταν εκτός του ουσιώδους του
τερµατισµού της σύµβασης χρόνου), καταδεικνύεται συµπεριφορά µη
αρµόζουσα προς τα συµφέροντα της εταιρείας PREMAMAN, εκ µέρους του
κου Κουτρουπή, ο οποίος ήταν άλλωστε ο διευθυντής του νοµικού προσώπου
του κύριου δικαιούχου, ήτοι της εταιρείας G.V.K. Trading Ltd, συµπεριφορά η
οποία

ορθώς

PREMAMAN.

λήφθηκε

υπόψη,

αφού

έπληττε

τα

συµφέροντα

της

Συνεπώς, στη βάση των ενώπιον της δεδοµένων και στοιχείων του διοικητικού
φακέλου, η Επιτροπή ευλόγως έκρινε ότι ο τερµατισµός της Συµφωνίας
∆ικαιόχρησης, τερµατίστηκε µονοµερώς, αφού τηρήθηκαν οι όροι της
σύµβασης, ήτοι ο όρος 13.1.2, στη βάση του οποίου προνοείτο δυνατότητα
τερµατισµού από την αδικηθείσα πλευρά, αφού δώσει γραπτή προειδοποίηση
προς την άλλη πλευρά 15 ηµερών, σε περίπτωση που εκκρεµεί οποιοδήποτε
ποσό προς πληρωµή, το οποίο δεν αµφισβητείται ότι εκκρεµεί (και το οποίο
θα επιλύσει άλλο forum) και/ή σε περίπτωση που από συµπεριφορά της
άλλης πλευράς πλήττεται η φήµη της PREMAMAN (το οποίο και εν
προκειµένω διαπιστώθηκε).

Η Επιτροπή, ευλόγως διαπίστωσε ότι η καταγγέλλουσα, επανειληµµένα
αδυνατούσε να καλύψει τις όποιες οφειλές της προς την PREMAMAN.
Ευλόγως επίσης διαπίστωσε ότι η καταγγέλλουσα ενεργούσε κατά τρόπο που
έπληττε την καλή φήµη της PREMAMAN. Ευλόγως συνεπώς κρίθηκε, ότι η
καταγγέλλουσα δεν τηρούσε τους συµβατικούς όρους της Συµφωνίας
∆ικαιόχρησης. Ευλόγως, εποµένως, κατέληξε η Επιτροπή ότι δεν έχει
στοιχειοθετηθεί η τρίτη προϋπόθεση του άρθρου 6(2) του Νόµου, περί
καταχρηστικής εκµετάλλευσης της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης και ως εκ
τούτου, δεν έχει στοιχειοθετηθεί παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόµου.

Από το πλέγµα των γεγονότων και περιστατικών τα οποία αναφέρονται
λεπτοµερώς στην προσβαλλόµενη απόφαση, δεν µπορώ να συµφωνήσω µε
τους ισχυρισµούς της αιτήτριας ότι, οι καθ' ων η αίτηση απέτυχαν να
εφαρµόσουν ορθά τις πρόνοιες του άρθρου 6(2) του Νόµου, αφού η Επιτροπή
εξέτασε κάθε πτυχή και όλες τις προϋποθέσεις εφαρµογής του υπό αναφορά
άρθρου, όπως έχω αναφέρει εκτενώς πιο πάνω.
Η Επιτροπή εξήγησε στην προσβαλλόµενη απόφαση, ότι η διακοπή της
εµπορικής τους σχέσης από την PREMAMAN ήταν δικαιολογηµένη, στη βάση
εφαρµογής των όρων περί τερµατισµού της συµβατικής τους σχέσης.

Εν πάση περιπτώσει, κατάχρηση της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης από την
PREMAMAN και συνεπώς περιοριστική του ελεύθερου ανταγωνισµού
πρακτική, δεν έχει τεκµηριωθεί εκ µέρους της καταγγέλλουσας, αφού δεν έχει
καταδειχθεί εκµετάλλευση εκ µέρους της PREMAMAN της ισχύος της κατά
τρόπο που να αποκοµίζει οφέλη για την ίδια και εις βάρος της εξαρτηµένης
επιχείρησης, τα οποία οφέλη δεν θα απεκόµιζε εάν υπήρχε για την εξαρτηµένη
επιχείρηση εναλλακτική λύση.

Στην ουσία, η PREMAMAN τερµάτισε την µεταξύ τους συµβατική σχέση, όχι
εκµεταλλευόµενη την οικονοµική της ισχύ, προς αποκόµιση δικού της οφέλους
- συµπεριφορά που θα ήταν καταχρηστική και θα ήταν απαγορευµένη - αλλά

λόγω µη τήρησης εκ µέρους της αιτήτριας των συµβατικών όρων της
Συµφωνίας ∆ικαιόχρησης, όρους τους οποίους είχαν συµφωνήσει τα
συµβαλλόµενα

µέρη

κατά

την

κατάρτιση

της

σύµβασης

-

συµπεριλαµβανοµένου και του όρου 14.7 για τον οποίο διαµαρτύρεται,
απαραδέκτως, εκ των υστέρων η αιτήτρια.

Αποστολή της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού, είναι η διαφύλαξη
των συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού. Από αυτή τη σκοπιά, το δίκαιο του
ανταγωνισµού επιδιώκει τη διατήρηση ανταγωνιστικών συνθηκών στην αγορά,
µε στόχο αφενός µεν, την προστασία της οικονοµίας της αγοράς και αφετέρου
δε, της οικονοµικής ελευθερίας των προσώπων. Οι κανόνες του, στόχο έχουν
να εξυπηρετήσουν άµεσα το γενικό συµφέρον. ∆εν εξασφαλίζουν την
προστασία ιδιωτικών συµφερόντων, παρά µόνο ως µέσο διατήρησης του
ελεύθερου ανταγωνισµού.

Το δίκαιο του ανταγωνισµού, είτε ως σύνολο κανόνων για την καταπολέµηση
του αθέµιτου ανταγωνισµού, είτε ως σύνολο κανόνων για την καταπολέµηση
των περιοριστικών του ανταγωνισµού πρακτικών και της οικονοµικής ισχύος,
αποβλέπει στην προστασία της οικονοµικής ελευθερίας στις διάφορες
εκδηλώσεις της: είτε ως δικαίωµα πρόσβασης στη σχετική αγορά, είτε ως
δικαίωµα ελεύθερης και ανεµπόδιστης από ανήθικες πρακτικές άσκησής της.

Εν προκειµένω, δεν έχει καταδειχθεί εκ µέρους της καταγγέλλουσας ότι η
συµπεριφορά της PREMAMAN ήταν τέτοια που στην ουσία της καταχρηστικά
εκµεταλλευόταν την οικονοµική της ισχύ, έναντι της καταγγέλλουσας.

Τέλος θα πρέπει να υποµνησθεί ότι το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο, ασκώντας µόνον
έλεγχο νοµιµότητας της προσβαλλόµενης αποφάσεως, εφόσον θεωρήσει ότι η
προσβαλλόµενη απόφαση ήταν ευλόγως επιτρεπτή και εντός των ορίων
ευχέρειας της διοίκησης στη βάση των δεδοµένων, των γεγονότων και του
διαθέσιµου υλικού, δεν επεµβαίνει στον τρόπο διενέργειας της έρευνας
(Motorways Limited v. ∆ηµοκρατίας (1999) 3 Α.Α.∆. 447, Ράφτης ν.
∆ηµοκρατίας (2002) 3 Α.Α.∆. 345 και Σχίζα ν. ΑΤΗΚ (2004) 3 Α.Α.∆. 339).
Το έργο του ∆ικαστηρίου εξαντλείται στη διαπίστωση του κατά πόσον η
διοίκηση διενήργησε ή όχι την πρέπουσα έρευνα, στρέφοντας την προσοχή
της στο κάθε τι που θα ήταν υπό τις περιστάσεις σχετικό.

Από το υλικό που τέθηκε ενώπιον µου, δεν εντοπίζω λόγο επέµβασης του
∆ικαστηρίου, κρίνοντας ότι η έρευνα που διεξήγαγαν οι καθ΄ ων η αίτηση σε
σχέση µε τα όσα ισχυρίζεται η αιτήτρια, ήταν η δέουσα και η κρίση της
Επιτροπής, ήταν εύλογα επιτρεπτή (Pamela Edward Storey v. ∆ηµοκρατίας
(2008) 3 Α.Α.∆. 113, Λάµπρου Λάµπρος ν. Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
(2009) 3 Α.Α.∆. 79).

Για τους λόγους που έχω εξηγήσει ανωτέρω, η προσφυγή αποτυγχάνει
και απορρίπτεται. Η προσβαλλόµενη απόφαση επικυρώνεται στη βάση
του Άρθρου 146.4(α) του Συντάγµατος. Επιδικάζονται €1.400 έξοδα,
πλέον Φ.Π.Α. εάν επιβάλλεται, εις βάρος της αιτήτριας και υπέρ των καθ'
ων η αίτηση. Καµία διαταγή ως προς τα έξοδα του ενδιαφερόµενου
µέρους.

Ε. Γαβριήλ, ∆.∆.∆.

