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ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ
(Τπόκεςθ Αρ. 2056/2012)
12 επτεμβρίου 2016
*Γ. ΕΡΑΦΕΙΜ, ΔΔΔ.]
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ
FISSLER GMBH
Αιτιτριασ,
- ΚΑΙΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ
Κακ’ θσ θ αίτθςθ.
Μ. Αγακοκλζουσ (κα), για GEORGE PAMBORIDIS LLC, για τθν αιτιτρια.
Κ. Κλεάνκουσ (κα), Δικθγόροσ τθσ Δθμοκρατίασ, για Γενικό Ειςαγγελζα τθσ
Δθμοκρατίασ, για κακ’ ων θ αίτθςθ.
---------------------------

ΑΠΟΦΑΗ
Γ. ΕΡΑΦΕΙΜ, ΔΔΔ.: Η παροφςα προςφυγι ςτρζφεται εναντίον απόφαςθσ
τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ, Επιτροπισ Προςταςίασ του Ανταγωνιςμοφ (εφεξισ θ
«Επιτροπι») με αρ. 42/12 θμερομθνίασ 3.10.2012 (θ οποία δθμοςιεφκθκε
ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Δθμοκρατίασ θμερομθνίασ 2.11.2012), θ οποία
κοινοποιικθκε ςτθν αιτιτρια με ςυςτθμζνθ επιςτολι τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ
θμερομθνίασ 11.10.2012 και με φαξ τθν ίδια θμερομθνία, με τθν οποία θ
Επιτροπι αποφάςιςε, ςε ςχζςθ με καταγγελία, τθν οποία υπζβαλε θ
εταιρεία ALPHA ELECTRIC HOUSE (SPYROS THEODOROU) LTD (εφεξισ θ
«καταγγζλλουςα»), να επιβάλει χρθματικό πρόςτιμο φψουσ εκατό δϊδεκα
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χιλιάδων και διακοςίων ενενιντα τεςςάρων Ευρϊ (€112.294,00) ςτθν
αιτιτρια, κρίνοντασ ότι ςτοιχειοκετείται εκ μζρουσ τθσ παράβαςθ
του άρκρου 6 (2) του περί Προςταςίασ του Ανταγωνιςμοφ Νόμου,
Ν.13(Ι)/2008 (εφεξισ ο «Νόμοσ»), ωσ αποτζλεςμα (κατά το καταλθκτικό τθσ
προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ ςτο ελλθνικό τθσ κείμενο) πράξεων και/ ι
παραλείψεων τθσ αιτιτριασ, ςτα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ τθσ με τθν
καταγγζλλουςα, οι οποίεσ ςυνιςτοφν καταχρθςτικι εκμετάλλευςθ τθσ ςχζςθσ
οικονομικισ εξάρτθςθσ, ςτθ βάςθ επιβολισ αυκαίρετων όρων που ζχουν
επιβλθκεί.

Η καταγγζλλουςα επιδίωξε, με αίτθςθ τθσ θμερομθνίασ 31.7.2013 ςτα
πλαίςια τθσ παροφςασ προςφυγισ,, να καταςτεί παρεμβαίνουςα ςτθν
παροφςα διαδικαςία, όμωσ απζςυρε ςτισ 15.1.2014 τθν εν λόγω αίτθςθ τθσ
με διλωςθ τθσ ςυνθγόρου τθσ ενϊπιον του Ανωτάτου Δικαςτθρίου.

Προδικαςτικι ζνςταςθ, επίςθσ, τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ ςε ςχζςθ με τον τίτλο
τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ ςτθν προςφυγι αποςφρκθκε. Ο τίτλοσ διορκϊκθκε από
«…..Κυπριακισ

Δθμοκρατίασ,

μζςω

Επιτροπισ

Προςταςίασ

του

Ανταγωνιςμοφ» ςε «Επιτροπι Προςταςίασ του Ανταγωνιςμοφ».

Περιλθπτικά αναφερόμενα, τα ουςιϊδθ γεγονότα τθσ παροφςασ υπόκεςθσ
ζχουν ωσ ακολοφκωσ:

Η καταγγζλλουςα υπζβαλε ςτισ 2.7.2010 ςτθν Επιτροπι καταγγελία εναντίον
τθσ αιτιτριασ, επικαλοφμενθ παράβαςθ του Νόμου.

τισ 23.7.2010 θ Επιτροπι, κατά τθ ςυνεδρία τθσ εκείνθσ τθσ θμζρασ,
αποφάςιςε να δϊςει οδθγίεσ ςτο Γραμματζα να διερευνιςει κατά πόςο θ
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υπό τον ωσ άνω αρικμό και τίτλο καταγγελία πλθροί τισ προχποκζςεισ του
άρκρου 35 του Νόμου.

Με ενθμερωτικό ςθμείωμα θμερομθνίασ 3.8.2010 θ Τπθρεςία Προςταςίασ
του Ανταγωνιςμοφ (εφεξισ θ «Τπθρεςία») ενθμζρωςε τθν Επιτροπι, ότι ςτθν
εν λόγω καταγγελία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ικανοποιθτικζσ πλθροφορίεσ,
όπωσ ο Νόμοσ επιτάςςει, ϊςτε βάςιμα και ζγκυρα να δικαιολογείται θ
διερεφνθςθ τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 35 του Νόμου και, ωσ εκ τοφτου, θ
Επιτροπι δφναται να προχωριςει ςτθν αποδοχι τθσ, κακϊσ οι πλθροφορίεσ
είναι ικανοποιθτικζσ για τθν εξζταςθ τθσ.

τθ ςυνεδρίαςθ τθσ θμερομθνίασ 5.8.2010 θ Επιτροπι ζδωςε οδθγίεσ ςτθν
Τπθρεςία να προχωριςει ςε προκαταρκτικι ζρευνα τθσ καταγγελίασ.

Διαρκοφςθσ τθσ εξζταςθσ, μεςολάβθςε θ ζκδοςθ απόφαςθσ του Ανωτάτου
Δικαςτθρίου ςτισ υνεκδικαηόμενεσ Προςφυγζσ Αρ. 1544/09, 1545/09,
1596/09 και 1601/09 ExxonMobil Cyprus Ltd κ.α. v. Επιτροπισ Προςταςίασ
του Ανταγωνιςμοφ, ςτθν οποία κρίκθκε πάςχουςα θ ςυγκρότθςθ τθσ
Επιτροπισ.

Ωσ αποτζλεςμα τθσ προαναφερόμενθσ απόφαςθσ του Ανωτάτου Δικαςτθρίου
(και) θ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ θμερομθνίασ 5.8.2010 για διεξαγωγι ζρευνασ
τθσ καταγγελίασ από τθν Επιτροπι, κακϊσ και ό,τι από πλευράσ αποφάςεων
επακολοφκθςε, αποφαςίςτθκε από τθν Επιτροπι, υπό τθν νζα τθσ
ςυγκρότθςθ, να ανακλθκοφν και θ υπόκεςθ εξεταςτεί εξ’ υπαρχισ από τθν
Επιτροπι. Η Επιτροπι κατζλθξε, ότι δικαιολογείται θ διεξαγωγι ζρευνασ τθσ
καταγγελίασ και ζδωςε εκ νζου οδθγίεσ ςτθν Τπθρεςία για διεξαγωγι τζτοιασ
ζρευνασ και τθν υποβολι ςχετικισ ζκκεςθσ προσ τθν Επιτροπι εντόσ
ςφντομου χρονικοφ διαςτιματοσ.
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τισ 3.2.2012 θ Τπθρεςία, αφοφ ολοκλιρωςε τθν προκαταρτικι τθσ ζρευνα,
υπζβαλε ςχετικό ενθμερωτικό ςθμείωμα προσ τθν Επιτροπι.

Μετά από αλλεπάλλθλεσ αναβολζσ εξζταςθσ του κζματοσ κατά τισ
ςυνεδριάςεισ τθσ θμερομθνίασ 9.2.2012, 14.2.2012 και 21.2.2012, θ
Επιτροπι, ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ θμερομθνίασ 29.2.2012, αφοφ εξζταςε το
περιεχόμενο του ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ τθσ Τπθρεςίασ ςε ςυνάρτθςθ
με το περιεχόμενο του διοικθτικοφ φακζλου τθσ υπόκεςθσ, αποφάςιςε
ομόφωνα, ότι ςτοιχειοκετείται εκ πρϊτοισ όψεωσ παραβίαςθ του άρκρου 6
(2) του Νόμου από τθν αιτιτρια και αποφάςιςε να προχωριςει ςτθν
κατάρτιςθ Ζκκεςθσ Αιτιάςεων. Επίςθσ, αποφάςιςε να καλζςει τθν
καταγγζλλουςα να κζςει εγγράφωσ τισ απόψεισ τθσ, εάν το επικυμεί, επί των
προκαταρκτικϊν τθσ ςυμπεραςμάτων.

Κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ ςτισ 15.3.2012 θ Επιτροπι ενζκρινε και υιοκζτθςε
ομόφωνα τθν Ζκκεςθ Αιτιάςεων. Αυτι κατζλθγε ςτο εξισ εκ πρϊτοισ όψεωσ
ςυμπζραςμα:

«….Η Επιτροπι, εκ πρϊτοισ όψεωσ ςυμπεραίνει πωσ θ πραγματικι βοφλθςθ
τθσ ALPHA ELECTRIC ιταν να πωλιςει τθν επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα
ςε τρίτουσ. Η Επιτροπι ςθμειϊνει επίςθσ το γεγονόσ ότι θ ίδια θ ALPHA
ELECTRIC, ςφμφωνα με τθν επιςτολι τθσ θμερομθνίασ 26 Νοεμβρίου 2009
προσ τθν FISSLER, τθν ενθμζρωςε για το γεγονόσ ότι διαπραγματευόταν με τθν
Ελλθνικι εταιρεία Berson C. Sarafidis Bros S.A. για τθν πϊλθςθ τθσ
επιχειρθματικισ τθσ δραςτθριότθτασ ςτθν Sarafidis, γεγονόσ το οποίο
φαίνεται ότι ςυνζτεινε ςτθ μετζπειτα οριςτικι διακοπι των εμπορικϊν
ςχζςεων των δφο εταιρειϊν. υνακόλουκα, θ Επιτροπι ςυμπεραίνει εκ
πρϊτοισ όψεωσ με βάςθ τα ςτοιχεία του διοικθτικοφ φακζλου, ότι θ ALPHA
ELECTRIC εμποδίηεται εκ των υςτζρων να ιςχυριςτεί ότι θ διακοπι τθσ μεταξφ
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τουσ εμπορικισ ςχζςθσ είναι αδικαιολόγθτθ. Ωσ εκ τοφτου, θ Επιτροπι εκ
πρϊτοισ όψεωσ καταλιγει ςτο προκαταρκτικό τθσ ςυμπζραςμα και ότι δε
διαφαίνεται να ςτοιχειοκετείται κατάχρθςθ τθσ ςχζςθσ οικονομικισ
εξάρτθςθσ ςτθ βάςθ τθσ αιφνίδιασ και αδικαιολόγθτθσ διακοπισ των ςχζςεων
των δφο εταιρειϊν….»

Η Ζκκεςθ Αιτιάςεων κοινοποιικθκε ςτθν αιτιτρια, μαηί με τθν εμπιςτευτικι
εκδοχι του ςθμειϊματοσ τθσ Τπθρεςίασ θμερομθνίασ 3.2.2012. Η Ζκκεςθ
Αιτιάςεων κοινοποιικθκε, επίςθσ, ςτθν καταγγζλλουςα, μαηί με τθ μθ
εμπιςτευτικι εκδοχι του ςθμειϊματοσ τθσ Τπθρεςίασ, κακϊσ και τθ ςχετικι
επιςτολι με τθν οποία κοινοποιείτο ςτθν καταγγζλλουςα το προκαταρκτικό
ςυμπζραςμα τθσ Επιτροπισ, αναφορικά με τθ ςτοιχειοκζτθςθ παράβαςθσ ςε
ότι αφορά τον τερματιςμό τθσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίασ ςτθ βάςθ του άρκρου
6 (2) του Νόμου.

Ακολοφκωσ, τόςο θ αιτιτρια, όςο κι θ καταγγζλλουςα κατζκεςαν γραπτϊσ τισ
κζςεισ τουσ επί τθσ Ζκκεςθσ Αιτιάςεων.

Μετά από αλλεπάλλθλεσ αναβολζσ, διεξάχκθκε, τελικά, τθν 1.6.2012, θ
ακροαματικι διαδικαςία τθσ υπόκεςθσ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ.

τισ 13.6.2012 θ Επιτροπι κατζλθξε ομόφωνα, ότι πράξεισ και/ ι οι
παραλείψεισ τθσ αιτιτριασ ςυνιςτοφν παράβαςθ του άρκρου 6 (2) του
Νόμου και αποφάςιςε να ενθμερϊςει τθν αιτιτρια περί τοφτου και για τθν
πρόκεςθ τθσ να τθσ επιβάλει διοικθτικό πρόςτιμο, δίνοντασ τθσ τθν
δυνατότθτα να υποβάλει τθσ παραςτάςεισ τθσ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν. Οι
πράξεισ και/ ι παραλείψεισ τθσ αιτιτριασ, οι οποίεσ, κατά τθν Επιτροπι,
ςυνιςτοφν τθν ωσ άνω παραβίαςθ, είναι οι ακόλουκεσ:
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1.

Οι πρόςκετεσ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται ςτθν καταγγζλλουςα

μζςω τθσ υμφωνίασ και του προτεινόμενου επιχειρθματικοφ πλάνου, με το
κίνδυνο αυτι να απολζςει τθν αποκλειςτικι διανομι ςε περίπτωςθ μθ
εκπλιρωςθσ αυτϊν που αναλφονται ςτο κείμενο του ςθμειϊματοσ.

2.

Σα προτεινόμενα από τθν εταιρεία όρια πωλιςεων ανά κατθγορία

προϊόντοσ και ο όροσ για τερματιςμό τθσ ςυμφωνίασ ςε περίπτωςθ μθ
επίτευξθσ αυτϊν, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ το ενδεχόμενο μιασ
οικονομικισ κρίςθσ ςτθν αγορά, και
3.

Ο όροσ για τθ μθ άςκθςθ ανταγωνιςμοφ για περίοδο ενόσ ζτουσ μετά

τον τερματιςμό τθσ ςυμφωνίασ και θ επιβολι προςτίμου ςε περίπτωςθ
ακζτθςθσ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ.
θμειϊνεται, ότι θ Επιτροπι κατζλθξε, επίςθσ, ςε ςυμπζραςμα, ότι δεν
υπάρχει παραβίαςθ του άρκρου 6 (2) του Νόμου, ςτθ βάςθ αιφνίδιασ και
αδικαιολόγθτθσ διακοπισ των ςχζςεων των δφο εταιρειϊν (βλ. και ανωτζρω
αναφορά).

Η αιτιτρια κοινοποίθςε τισ κζςεισ τθσ επί τθσ επιβολισ διοικθτικοφ
προςτίμου ςτθν Επιτροπι.

Με απόφαςθ τθσ θμερομθνίασ 3.9.2012 θ Επιτροπι αποφάςιςε να ηθτιςει
και ηιτθςε από τθν αιτιτρια να τθσ κοινοποιιςει τον κφκλο εργαςιϊν τθσ για
τα ζτθ 2008 και 2009. Σα ηθτθκζντα ςτοιχεία αποςτάλθκαν ςτθν Επιτροπι
από τθν αιτιτρια ςτισ 14.9.2012.

τισ 3.10.20102 θ Επιτροπι, κατά τθ ςυνεδρία τθσ τθν εν λόγω θμερομθνία
αποφάςιςε τθν επιβολι προςτίμου ςτθν αιτιτρια φψουσ εκατό δϊδεκα
χιλιάδων και διακοςίων ενενιντα τεςςάρων Ευρϊ (€112.294,00), απόφαςθ, θ
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οποία, ωσ προαναφζρκθκε, αποτελεί και τθν προςβαλλόμενθ με τθν
παροφςα προςφυγι.

Η αιτιτρια προβάλλει διάφορουσ ιςχυριςμοφσ προσ υποςτιριξθ τθσ
ακυρϊςεωσ τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ με τουσ λόγουσ ακυρϊςεωσ
υπό Α. μζχρι Ζ. ςτθν γραπτι αγόρευςθ τθσ.

Τποςτθρίηουν, καταρχιν, με τον λόγο ακφρωςθσ (Α) ςτθν γραπτι τουσ
αγόρευςθ,

ότι

θ

προςβαλλόμενθ

απόφαςθ

(και/ι

οποιεςδιποτε

προπαραςκευαςτικζσ και/ ι ενδιάμεςεσ πράξεισ αυτισ) λιφκθκαν, καταρχιν,
υπό πλάνθ περί τα πραγματικά γεγονότα και περιςτατικά. Και αυτό, κατά τθν
αιτιτρια, διότι δεν διερευνικθκαν εισ βάκοσ τα πραγματικά γεγονότα τθσ
υπόκεςθσ. υγκεκριμζνα, θ πλευρά τθσ αιτιτριασ ιςχυρίηεται, ότι θ κάποια
αναφορά τθσ Επιτροπισ ςτθν ςελ. 7 τθσ απόφαςθσ τθσ, ότι «Περί τον
Μάρτιο/Απρίλιο του 2008 ζγιναν προςεγγίςεισ ςτθν FISSLER, από τισ E&G
Electricplus Ltd ( ςτο εξισ θ “E&G Electricplus”) και Fysair Ltd για τθν
εξαςφάλιςθ τθσ αποκλειςτικισ διανομισ των εν λόγω προϊόντων ςτθν Κφπρο.
Η FISSLER ενθμζρωςε τθν ALPHA ELECTRIC για τισ εν λόγω προςφορζσ και
ενεπλάκθ ςε ζνα βακμό ςτισ διαπραγματεφςεισ…» κρίνεται ωσ προϊόν
αυκαίρετων ςυμπεραςμάτων. Κατά τθν αιτιτρια πάντα, καμία αναφορά
γίνεται ςτθν απόφαςθ, ότι ο διευκυντισ τθσ καταγγζλλουςασ ενθμζρωςε τθν
αιτιτρια, ότι προτίκεται να αποςυρκεί από τθν επιχείρθςθ λόγω θλικίασ και
ότι ιδθ πραγματοποίθςε επαφζσ με άλλεσ ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ (τισ
ανωτζρω αναφερόμενεσ) για τθν «εξαγορά» τθσ επιχείρθςθσ του και κατ’
επζκταςθ των προϊόντων τθσ αιτιτριασ. Η δε αιτιτρια ςυμμετείχε ςτθ
διαδικαςία για να διαφυλάξει τα δικά τθσ νόμιμα ςυμφζροντα ςτο να ζχουν
ζνα ικανό και ιδιαίτερα αποδοτικό ςυνεργάτθ ςτθ διανομι, αλλά ςε
ηθτιματα που άπτονται τθσ αποηθμίωςθσ τθσ καταγγζλλουςασ από
οποιαδιποτε από τισ ενδιαφερόμενεσ εταιρείασ, θ αιτιτρια τθροφςε
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ουδζτερθ ςτάςθ. Αντίκετα, κατά τθν διάρκεια των ςυνομιλιϊν θ αιτιτρια
κατζβαλε κάκε δυνατι προςπάκεια να ςτθρίξει τθν καταγγζλλουςα, θ οποία
από τισ αρχζσ του 2009 και μετζπειτα επιδείκνυε μια παράλογθ και
αντιφατικι ςυμπεριφορά, θ οποία προκάλεςε ςφγχυςθ ςτθν αιτιτρια, ωσ
προσ τισ πραγματικζσ προχποκζςεισ και ςτόχουσ τθσ. Μάλιςτα, ενϊ θ
αιτιτρια ηιτθςε από τθν καταγγζλλουςα να επιςκεφκεί τθν Κφπρο και να
ςυναντθκεί τόςο με αυτι, όςο και με τθν E&G, θ καταγγζλλουςα αντζδραςε
με πολφ ζντονο τρόπο, κζτοντασ, μάλιςτα, όρο ςτθν αιτιτρια, ότι κα τθσ
επζτρεπε να ςυναντθκεί με τθν E&G μόνο, αν θ αιτιτρια τθσ κατζβαλλε το
ποςό των €500.000 ωσ αποηθμίωςθ.

Επίςθσ, κατά τθν αιτιτρια, δεν λιφκθκαν υπόψθ οι κζςεισ τθσ αιτιτριασ,
κατά πόςο θ καταγγζλλουςα ενεργοφςε ωσ αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ τθσ
αιτιτριασ, ωσ θ ίδια ιςχυρίηεται. Και αυτό, διότι αυτι, αντί να ενθμερϊςει
πρϊτα τθν αιτιτρια για τθν πρόκεςθ τθσ να αποςυρκεί και ακολοφκωσ να
διαβουλευτεί με τθν αιτιτρια, εάν το επικυμεί για πικανζσ άλλεσ επιλογζσ,
ενθμζρωςε τθν αιτιτρια για τθν πρόκεςθ τθσ να αποςυρκεί, αφοφ είχε ζρκει
προθγουμζνωσ ςε επαφι με (τισ) δφο ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ και
ακολοφκωσ κεϊρθςε, ότι μποροφςε θ ίδια από μόνθ τθσ να αποφαςίηει για
το ποια εταιρεία κα αναλάμβανε τθ διανομι των προϊόντων τθσ αιτιτριασ
ςτθν Κφπρο, που ιταν ηιτθμα που αφοροφςε αποκλειςτικά τθν αιτιτρια και
κανζνα άλλο, εξ’ ου και ζλαβαν μζροσ ςτθν διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ με
τισ δφο ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ. Κατά τθν αιτιτρια, το ςυμπζραςμα τθσ
κακ’ θσ θ αίτθςθ, ότι θ καταγγζλλουςα ιταν εμπορικόσ αντιπρόςωποσ τθσ
αιτιτριασ και όχι αποκλειςτικόσ διανομζασ, ιταν λανκαςμζνο.

Κατά τθν αιτιτρια, θ αντιεπαγγελματικι ςτάςθ και θ πλιρθ ζλλειψθ
ςυνεργαςίασ από πλευράσ τθσ καταγγζλλουςασ, υπζδειξαν ουςιαςτικά ςτθν
αιτιτρια τθν ανάγκθ για τθν ςφναψθ ζγγραφθσ ςυμφωνίασ με τθν
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καταγγζλλουςα, ζτςι ϊςτε όλα τα ηθτιματα ςυνεργαςίασ να τεκοφν γραπτϊσ
προσ αποφυγι τυχόν παρεξθγιςεων και/ ι παρερμθνειϊν ςτθ διάρκεια και/
ι ςυνζχιςθ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ.

Η αιτιτρια διατείνεται, επίςθσ, ότι δεν λιφκθκαν υπόψθ από τθν Επιτροπι,
όλα όςα ανζφερε ενϊπιον τθσ με ζνορκθ διλωςθ του ο κ. Hub εκ μζρουσ τθσ
αιτιτριασ,

όςον

αφορά

τθν

μθ

επαγγελματικι

ςυμπεριφορά

τθσ

καταγγζλλουςασ, θ οποία προςπακοφςε με κάκε τρόπο να αυξιςει το ποςό
που κα λάμβανε ωσ αποηθμίωςθ, «πλαςάροντασ» τθν επωνυμία τθσ
αιτιτριασ και τθν επιχείρθςθ τθσ καταγγζλλουςασ ςε όποιον ζκανε τθν πιο
ψθλι προςφορά.

Επίςθσ, πάντα κατά τθν αιτιτρια, δεν αναφζρεται πουκενά, ότι μετά τθν
διενζργεια τθσ ζρευνασ από τθν αιτιτρια διαπιςτϊκθκε θ ανεπάρκεια τθσ
καταγγζλλουςασ όςον αφορά τον ζλεγχο τθσ αγοράσ, κακϊσ και τθν
εφαρμογι νζων μζςων προϊκθςθσ αλλά και νζασ ςειράσ προϊόντων τθσ.

Επίςθσ, δεν φαίνεται να λιφκθκε υπόψθ, ότι θ καταγγζλλουςα απείλθςε τθν
αιτιτρια, ότι κα πωλιςει τθν επιχείρθςθ τθσ (και ςυνακόλουκα και τθν
ανάκεςθ πϊλθςθσ των προϊόντων τθσ αιτιτριασ) ςε τρίτο πρόςωπο, εκτόσ
των δφο ενδιαφερόμενων εταιρειϊν και ςυγκεκριμζνα ςε ζλλθνα διανομζα
τθσ αιτιτριασ, με τον οποίο είχε αρχίςει διαπραγματεφςεισ για εξαγορά και
είχε ςτενι επαφι, παρόλο που τζτοια κίνθςθ δεν ιταν αποδεκτι από τθν
αιτιτρια.

Εν τζλει, δεν αναφζρεται, κατά τθν αιτιτρια, ςτθν απόφαςθ τθσ, ότι θ
καταγγζλλουςα επιςκζφτθκε τα κεντρικά γραφεία τθσ αιτιτριασ για να
παρουςιάςει το επιχειρθματικό τθσ ςχζδιο, το οποίο, κατά τθν αιτιτρια, δεν
είχε επαγγελματικά καμία ουςία και ότι θ καταγγζλλουςα εξζφραςε τθν
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επικυμία να κακορίςει εγγράφωσ τθν βάςθ για μελλοντικι ςυνεργαςία,
απορρίπτοντασ κατθγορθματικά να ςυηθτιςει ι να διαπραγματευτεί τθν
ςφναψθ ζγγραφθσ ςυμφωνίασ με τθν αιτιτρια.

Μάλιςτα, θ κακ’ θσ θ αίτθςθ, κατά τθν αιτιτρια, ζδωςε λανκαςμζνα
βαρφνουςα ςθμαςία ςτο γεγονόσ, ότι θ αιτιτρια δεν απάντθςε ςτθν επιςτολι
τθσ καταγγζλλουςασ θμερομθνίασ 14.12.2009, με τθν οποία θ καταγγζλλουςα
επαναλάμβανε τισ κζςεισ τθσ και διλωνε ςτθν αιτιτρια, ότι ςε ςχζςθ με τθν
επιςτολι τθσ θμερομθνίασ 20.11.2009 δεν είχε λάβει απάντθςθ, ενϊ υπάρχει
ςωρεία επιςτολϊν μεταξφ τθσ αιτιτριασ και τθσ καταγγζλλουςασ και θ
αιτιτρια απαντοφςε πάντοτε, χωρίσ κακυςτζρθςθ και οφτε τζκθκε ενϊπιον
τθσ Επιτροπισ οποιαδιποτε μαρτυρία που να καταδείκνυε προθγοφμενθ
παρόμοια ςυμπεριφορά. Αντίκετα, από τθ ςυμπεριφορά που επζδειξε θ
αιτιτρια προκφπτει, ότι ουδεμία προςπάκεια για τερματιςμό τθσ
ςυνεργαςίασ τθσ με τθν αιτιτρια ζγινε. Μάλιςτα, ζγιναν αρκετζσ
προςπάκειεσ αρχικά για ςτιριξθ τθσ απόφαςθσ τθσ καταγγζλλουςασ για
εξαγορά και ςτθ ςυνζχεια για ςυνζχιςθ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ.

Όλα τα πιο πάνω γεγονότα, δεν διερευνικθκαν, κατά τθν αιτιτρια, επαρκϊσ
από τθν Επιτροπι, θ οποία υπζπεςε, με αυτό τον τρόπο και ςε πλάνθ περί τα
πραγματικά γεγονότα. Κατά τθν αιτιτρια, υπιρχαν ενϊπιον τθσ Επιτροπισ
όλα εκείνα τα γεγονότα που καταδείκνυαν τθν εκβιαςτικι ςτάςθ και
ςυμπεριφορά τθσ καταγγζλλουςασ, τα οποία δεν τθσ επζτρεπαν να
ιςχυριςτεί, ότι θ αιτιτρια παραβίαςε τθν πρόνοια του άρκρου 6 (2) του Ν. 13
(Ι)/2008. θμαντικό γεγονόσ, το οποίο τζκθκε ενϊπιον τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ
και δεν λιφκθκε υπόψθ είναι ότι ιταν θ ίδια θ καταγγζλλουςα που
προκάλεςε τθν διατάραξθ τθσ ομαλισ ςυνεργαςίασ τθσ με τθν αιτιτρια.
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Η ευπαίδευτθ ςυνιγοροσ για τθν κακ’ θσ θ αίτθςθ αντιτείνει ςτα πιο πάνω, τα
ακόλουκα:

Σα πιο πάνω αναφερόμενα από τθν αιτιτρια δεν είναι ςχετικά και/ ι δεν
ευςτακοφν και, εν πάςθ περιπτϊςει, δεν ςτοιχειοκετοφν λόγο ακφρωςθσ.

Κατά τθν κακ’ θσ θ αίτθςθ, αυτι ζκρινε ότι θ αιτιτρια καταχράςτθκε τθ ςχζςθ
οικονομικισ εξάρτθςθσ που υπιρχε μεταξφ αυτϊν και τθσ καταγγζλλουςασ,
λόγω τθσ επιβολισ ακζμιτων όρων ςυναλλαγισ. Οι ακζμιτοι αυτοί όροι
περιλαμβάνονταν

ςτθ

ςυμφωνία

που

πρότεινε

θ

αιτιτρια

ςτθν

καταγγζλλουςα ςτισ 28.10.2009, ωσ νζο πλαίςιο τθσ μεταξφ τουσ
ςυνεργαςίασ. Κατ’ εφαρμογι του άρκρου 6 (2) του Νόμου, απαραίτθτα
ςυςτατικά

ςτοιχεία προσ ςτοιχειοκζτθςθ παράβαςθσ, αποτελοφν α) θ

φπαρξθ ςχζςθσ οικονομικισ εξάρτθςθσ μεταξφ των εμπλεκομζνων μερϊν, β)
απουςία

ιςοδφναμθσ

εναλλακτικισ

λφςθσ

και

γ)

θ

καταχρθςτικι

εκμετάλλευςθ τθσ εν λόγω εξάρτθςθσ.

Αναφζροντασ τα πιο πάνω, θ ευπαίδευτθ ςυνιγοροσ για τθν κακ’ θσ θ αίτθςθ
κεωρεί, ότι τα πραγματικά περιςτατικά που αναφζρει θ αιτιτρια ςτθν γραπτι
τθσ αγόρευςθ δεν φαίνεται να ςυνδζονται με οποιαδιποτε διαπίςτωςθ τθσ
Επιτροπισ ωσ προσ τα ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ παράβαςθσ.

Η κακ’ θσ θ αίτθςθ υποςτθρίηει, ότι είναι άλλο ηιτθμα, αν θ ςτάςθ τθσ
καταγγζλλουςασ ιταν απζναντι τθσ αιτιτριασ αντιεπαγγελματικι και άλλο,
κατά πόςο οι όροι που ζκεςε θ αιτιτρια διαφεφγουν τθσ ςυνικουσ
εμπορικισ πρακτικισ και, ωσ εκ τοφτου, είναι αυκαίρετοι.

Η ςυνιγοροσ τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ, περαιτζρω, υποςτθρίηει, ότι ςε κάκε
περίπτωςθ, το ιςτορικό που περιλαμβάνει θ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ κακϊσ
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και οι λεπτομζρειεσ τθσ παράβαςθσ, όπωσ αναλφονται ςτο πλαίςιο τθσ
επίδικθσ απόφαςθσ, καταδεικνφουν, ότι θ Επιτροπι ζλαβε υπόψθ τθσ και είχε
ορκι

αντίλθψθ

όλων

των

κρίςιμων

γεγονότων

τθσ

υπόκεςθσ,

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κζςθσ τθσ αιτιτριασ περί αντιεπαγγελματικισ
ςτάςθσ τθσ καταγγζλλουςασ. Σο πόςο κρίςιμθ ι μθ ιταν θ ςτάςθ αυτι τθσ
καταγγζλλουςασ ιταν κζμα που ςτάκμιςε θ Επιτροπι και κατζλθξε, ότι θ
φπαρξθ ι μθ ακζμιτων όρων ςτθ ςυμφωνία δεν μποροφςε να δικαιολογθκεί
από το διακριτό αυτό γεγονόσ τθσ ςτάςθσ τθσ καταγγζλλουςασ.

Κατά τθν κακ’ θσ θ αίτθςθ, θ Επιτροπι δεν αποφάνκθκε ότι κακϊσ
διακόπθκαν οι ςχζςεισ τθσ αιτιτριασ με τθν καταγγζλλουςα. Άλλωςτε,
εξετάηοντασ τθν κατ’ ιςχυριςμό καταχρθςτικι ςυμπεριφορά λόγω αιφνίδιασ
διακοπισ εμπορικϊν ςχζςεων των μερϊν θ Επιτροπι κατζλθξε υπζρ τθσ
αιτιτριασ, διαπιςτϊνοντασ ότι δεν ςυντρζχει ςτθν παροφςα υπόκεςθ ηιτθμα
αιφνίδιασ διακοπισ.

Κατά τθν ςυνιγορο τθσ Επιτροπισ δεν είναι, επίςθσ, ςαφζσ, πωσ τα γεγονότα
που παρακζτει ςτθ γραπτι τθσ αγόρευςθ θ αιτιτρια και/ ι θ κατ’ ιςχυριςμό
λανκαςμζνθ αντίλθψθ τθσ Επιτροπισ ωσ προσ κάποια γεγονότα, κα
επθρζαηαν τθν τελικι κρίςθ τθσ περί παράβαςθσ του άρκρου 6 (2) του
Νόμου, λόγω επιβολισ ακζμιτων όρων ςυναλλαγισ.

Όςον αφορά τον όρο «εμπορικόσ αντιπρόςωποσ» και τον όρο «αποκλειςτικόσ
διανομζασ, θ ευπαίδευτθ ςυνιγοροσ υποδεικνφει, ότι αυτόσ εξετάςτθκε ςτισ
ςελ. 30 ζωσ 33 τθσ επίδικθσ απόφαςθσ. Ειδικότερα, αναφζρκθκε, ότι «..Η
FISSLER αναγνωρίηει τθν Alpha Electric, τόςο πριν όςο και μετά τθ
προτεινόμενθ ςυμφωνία ωσ αποκλειςτικό διανομζα των προϊόντων τθσ ςτθν
ελεφκερθ Κφπρο..» και θ κατάλθξθ τθσ Επιτροπισ ιταν, ότι θ καταγγζλλουςα
ιταν αποκλειςτικόσ διανομζασ τθσ αιτιτριασ και όχι, ωσ λανκαςμζνα
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αντιλιφκθκε θ αιτιτρια, ότι θ καταγγζλλουςα κρίκθκε από αυτι ωσ
εμπορικόσ αντιπρόςωποσ τθσ αιτιτριασ. Η Επιτροπι, μάλιςτα, κατζλθξε, ότι ο
εν λόγω όροσ, ςτα πλαίςια εξζταςθσ του οποίου ζγιναν οι πιο πάνω
αναφορζσ δεν ιταν ακζμιτοσ.

Αναφζροντασ τα πιο πάνω, θ πλευρά τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ ειςθγικθκε τθν
απόρριψθ του εν λόγω λόγου ακυρϊςεωσ, ιςχυριηόμενθ, ότι θ Επιτροπι
ζλαβε υπόψθ όλα τα ουςιϊδθ γεγονότα για τθ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ τθσ
κρίςθσ. Σα δε γεγονότα που αναφζρει θ αιτιτρια ςτο πλαίςιο τθσ γραπτισ τθσ
αγόρευςθσ δεν είναι ςυναφι με τα ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ παράβαςθσ που
διαπίςτωςε θ Επιτροπι ι/και δεν προκφπτει ξεκάκαρα θ ςυνάφεια τουσ με
τα ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ εν λόγω παράβαςθσ.

Εξετάηοντασ τον πιο πάνω λόγο ακυρϊςεωσ, κρίνω, καταρχιν, ορκό να
παρακζςω τισ ςχετικζσ πρόνοιεσ του άρκρου 6 (2) του Νόμου, ωσ ίςχυε κατά
τον ουςιϊδθ χρόνο, με δικζσ μου υπογραμμίςεισ:

«Καταχρθςτικι εκμετάλλευςθ δεςπόηουςασ κζςθσ ι ςχζςθσ οικονομικισ
εξάρτθςθσ
6.-(1) ………………………………………………………………………………………………………..
(2) Απαγορεφεται θ καταχρθςτικι εκμετάλλευςθ, από μία ι περιςςότερεσ
επιχειριςεισ, τθσ ςχζςθσ οικονομικισ εξάρτθςθσ, ςτθν οποία βρίςκεται προσ
αυτι ι αυτζσ μία επιχείρθςθ, θ οποία κατζχει κζςθ πελάτθ, προμθκευτι,
παραγωγοφ, αντιπροςϊπου, διανομζα ι εμπορικοφ ςυνεργάτθ τουσ, ακόμθ κι
ωσ προσ ζνα οριςμζνο είδοσ προϊόντων ι υπθρεςιϊν, και δε διακζτει
ιςοδφναμθ εναλλακτικι λφςθ. Η καταχρθςτικι αυτι εκμετάλλευςθ τθσ ςχζςθσ
οικονομικισ εξάρτθςθσ μπορεί να ςυνίςταται ιδιαίτερα ςτθν επιβολι
αυκαίρετων όρων ςυναλλαγισ, ςτθν εφαρμογι διακριτικισ μεταχείριςθσ ι
ςτθν αιφνίδια και αδικαιολόγθτθ διακοπι μακροχρόνιων εμπορικϊν
ςχζςεων.»
Εφαρμόηοντασ τθν ωσ άνω νομοκεςία ςτα δεδομζνα τθσ παροφςασ
υπόκεςθσ, φρονϊ, καταρχιν, ότι για το εφρθμα τθσ Επιτροπισ περί
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παραβίαςθσ τθσ απαγόρευςθσ τθσ καταχρθςτικισ εκμετάλλευςθσ, ωσ αυτι
ορίηεται ςτο άρκρο 6 (2) του Νόμου όφειλαν να αποδειχκοφν α) θ φπαρξθ
ςχζςθσ οικονομικισ εξάρτθςθσ τθσ καταγγζλλουςασ (θ οποία πρζπει να ζχει
μία εκ των ιδιοτιτων που αναφζρονται ςτο Νόμο) από τθν αιτιτρια, β) Η
καταγγζλλουςα να μθν ζχει ιςοδφναμθ εναλλακτικι λφςθ και γ) να
παρατθρείται καταχρθςτικι εκμετάλλευςθ τθσ εν λόγω οικονομικισ
εξάρτθςθσ από τθν πλευρά τθσ αιτιτριασ, ςτθν παροφςα περίπτωςθ,
ςφμφωνα με το εφρθμα τθσ Επιτροπισ, λόγω επιβολισ αυκαίρετων όρων
ςυναλλαγισ.

Σο ερϊτθμα που τίκεται, ςυνεπϊσ, είναι κατά πόςο τα γεγονότα, τα οποία θ
αιτιτρια επικαλείται ςτον πρϊτο λόγο ακφρωςθσ τθσ και κατ’ αυτι δεν
διερευνικθκαν δεόντωσ, ζτυχαν αφενόσ ςτάκμιςθσ και κρίςθσ από τθν
Επιτροπι και, ακολοφκωσ, αν θ Επιτροπι κατζλθξε ςε ςχετικά ευριματα, τα
οποία να κατζγραψε ςτθν απόφαςθ τθσ. Ακολοφκωσ, ςε περίπτωςθ που δεν
ζπραξε κάτι τζτοιο, αν κάτι τζτοιο ιταν αναγκαίο και ςε ποιο βακμό, ςτα
πλαίςια εξαγωγισ των ςυμπεραςμάτων τθσ, ςε ςχζςθ με τθν πλιρωςθ των
προχποκζςεων του άρκρου 6 (2) του Νόμου ςτθν παροφςα περίπτωςθ.

Διεξερχόμενοσ το κείμενο τθσ επίδικθσ απόφαςθσ, επιςθμαίνω, καταρχιν, ότι
υιοκετείται ςυγκεκριμζνθ δομι αυτισ, μζροσ τθσ οποίασ αποτελοφν και το «Ι.
Χρονικό Διαδικαςίασ» (γεγονότα που αφοροφν τθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ
Επιτροπισ), «IV. Ιςτορικό τθσ υπόκεςθσ» (με γενικζσ αναφορζσ ςτα γεγονότα
τθσ υπόκεςθσ) , «VI. Αξιολόγθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ FISSLER» (υπό τθν εν
λόγω

παράγραφο

εντάςςονται

υποπαράγραφοι

ςε

ςχζςθ

με

τισ

προχποκζςεισ του άρκρου 6 (2) του Νόμου και εξειδικευμζνεσ αναφορζσ ςε
γεγονότα και ευριματα, κατά πόςον αυτζσ οι προχποκζςεισ πλθροφνται ςτθν
παροφςα περίπτωςθ) και «VII. Καταλθκτικό» (που περιλαμβάνει γενικι
αναφορά, ότι λιφκθκαν υπόψθ όλα τα ενϊπιον τθσ Επιτροπισ ςτοιχεία).
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Η αιτιτρια, τονίηει εμφαντικά τθν κατ’ αυτι μεμπτι ςυμπεριφορά τθσ
καταγγζλλουςασ ωσ προσ τθν αιτιτρια (βλ. ανωτζρω ςελ. 6 μζχρι 10 τθσ
παροφςθσ) και τθν ανάγκθ καταγραφισ ευρθμάτων περί τοφτθσ από τθν
Επιτροπι, υποςτθρίηοντασ, ότι αυτό απαιτείται, ςτα πλαίςια δζουςασ
ζρευνασ, ςε ςχζςθ με τθν λιψθ τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ.

Δεν μπορϊ να ςυμφωνιςω με αυτι τθ κζςθ. Η ςυμπεριφορά τθσ
καταγγζλλουςασ ςε ςχζςθ με τθν αιτιτρια ςτισ μεταξφ τουσ εμπορικζσ
ςχζςεισ κα είχε νόθμα (και ενδεχόμενα, μάλιςτα να επιβαλλόταν) να
εξεταςτεί εισ βάκοσ και να εξαχκοφν και να καταγραφοφν ςχετικά
ςυμπεράςματα, εάν θ Επιτροπι κατζλθγε ςε παραβίαςθ του άρκρου 6 (2)
του Νόμου από τθν αιτιτρια, όχι λόγω επιβολισ αυκαίρετων όρων
ςυναλλαγισ,

αλλά

μακροχρόνιων
καταγγζλλουςασ

λόγω

εμπορικϊν

αιφνίδιασ
ςχζςεων

(ενδεχόμενα

ςτα

και

αδικαιολόγθτθσ

μεταξφ
πλαίςια

τθσ

διακοπισ

αιτιτριασ

εξζταςθσ

και

του

τθσ
όρου

«αδικαιολόγθτθσ»). Η Επιτροπι, όμωσ, απζρριψε τθν καταγγελία τθσ
καταγγζλλουςασ, ωσ προσ αυτό τον ιςχυριςμό.

Όςον αφορά τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ ευρθμάτων τθσ Επιτροπισ ςε ςχζςθ
με τθν ςυμπεριφορά τθσ καταγγζλλουςασ προσ διάγνωςθ, κατά πόςον οι
προχποκζςεισ του άρκρου 6 (2) του Νόμου ςτθν εξεταςκείςα εκδοχι τθσ
επιβολισ αυκαίρετων όρων πλθροφνται, ορκά, κατά τθν άποψθ μου, τονίηει
θ Επιτροπι, ότι το κριτιριο για εφρθμα κατάχρθςθσ ςχζςθσ οικονομικισ
εξάρτθςθσ είναι αμιγϊσ αντικειμενικό (αν δθλαδι, οι όροι που προτάκθκαν
είναι αυκαίρετοι), παραπζμποντασ προσ τοφτο και ςε ςχετικι νομολογία τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (βλ. ςελ. 28 τθσ απόφαςθσ, ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 26 ςτθν
Ζνςταςθ) και θ πλιρωςθ τθσ εν λόγω προχπόκεςθσ δεν εξαρτάται από τισ
προκζςεισ οποιουδιποτε εκ των μερϊν ι, γενικότερα, από τθν ςυμπεριφορά
τουσ υπό τθν υποκειμενικι τθσ διάςταςθ (για τισ υπόλοιπεσ προχποκζςεισ,
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δθλαδι φπαρξθ ςχζςθσ οικονομικισ εξάρτθςθσ τθσ καταγγζλλουςασ από τθν
αιτιτρια και θ καταγγζλλουςα να μθν ζχει ιςοδφναμθ εναλλακτικι λφςθ,
φρονϊ, ότι δεν τίκεται καν ηιτθμα αναγκαίο προσ ςυηιτθςθ, αφοφ οι εν λόγω
προχποκζςεισ ξεκάκαρα ζχουν αμιγϊσ αντικειμενικι υπόςταςθ). Από το
κείμενο τθσ επίδικθσ απόφαςθσ ςαφϊσ προκφπτει, ότι ςτο βακμό που θ
αποκρυςτάλλωςθ γεγονότων ιταν αναγκαία για ςκοποφσ εξζταςθσ κατά
πόςον οι προχποκζςεισ του άρκρου 6 (2) του Νόμου πλθροφνται, υπιρξε
ςυγκεκριμζνθ εναςχόλθςθ με τα ςχετικά προσ τοφτο γεγονότα και
ςυγκεκριμζνθ καταγραφι των ςχετικϊν ευρθμάτων από τθν Επιτροπι.
υνεπϊσ, θ οποιαδιποτε ςχετικι μθ καταγραφι με απόλυτθ πλθρότθτα όλων
των γεγονότων που παρουςιάςτθκαν ενϊπιον τθσ Επιτροπισ ςτο

«IV.

Ιςτορικό τθσ υπόκεςθσ» τθσ απόφαςθσ τθσ δεν ανατρζπει το γεγονόσ, ότι όλα
τα ουςιϊδθ γεγονότα, τα οποία ςχετίηονται με τθν πλιρωςθ ι μθ των
προχποκζςεων του άρκρου 6 (2) του Νόμου ζτυχαν, όντωσ, εξζταςθσ και
παράχκθκαν ευριματα εκεί και όπου απαιτείτο για ςκοποφσ λιψθσ
απόφαςθσ. Ορκά υποςτθρίηει θ πλευρά τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ, ότι είναι άλλο
ηιτθμα, αν θ ςτάςθ τθσ καταγγζλλουςασ ιταν απζναντι τθσ αιτιτριασ
αντιεπαγγελματικι και άλλο, κατά πόςο οι όροι που ζκεςε θ αιτιτρια
διαφεφγουν τθσ ςυνικουσ εμπορικισ πρακτικισ και, ωσ εκ τοφτου, είναι
αυκαίρετοι. Αυτό, όμωσ, πάντα, διευκρινίηοντασ, όςον αφορά το ηιτθμα και
μόνον, κατά πόςο ζχει ςυντελεςτεί παραβίαςθ του άρκρου 6(2) του Νόμου.

Όςον αφορά τον όρο «εμπορικόσ αντιπρόςωποσ» και τον όρο «αποκλειςτικόσ
διανομζασ», ορκϊσ θ ευπαίδευτθ ςυνιγοροσ για τθν κακ’ θσ θ αίτθςθ
υποδεικνφει (βλ. ανωτζρω), ότι αυτόσ εξετάςτθκε ςτθν επίδικθ απόφαςθ και
θ κατάλθξθ τθσ Επιτροπισ ιταν, ότι θ καταγγζλλουςα ιταν αποκλειςτικόσ
διανομζασ τθσ αιτιτριασ και όχι, ωσ λανκαςμζνα αντιλιφκθκε θ αιτιτρια, ότι
θ καταγγζλλουςα κρίκθκε από τθν Επιτροπι ωσ εμπορικόσ αντιπρόςωποσ τθσ
αιτιτριασ.
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υνεπϊσ, ο λόγοσ ακφρωςθσ Α. δεν ευςτακεί και απορρίπτεται, ωσ προσ τθν
ορκότθτα του.

Με τον λόγο ακφρωςθσ Β., θ αιτιτρια ειςθγείται, περαιτζρω, πλάνθ περί τα
πράγματα και/ ι νομικό ςφάλμα, ωσ προσ το εφρθμα τθσ Επιτροπισ περί
παραβίαςθσ του άρκρου 6 (2) του Νόμου.

Η πλευρά τθσ αιτιτριασ επαναλαμβάνει, καταρχιν, όλα όςα ανζφερε ςε
ςχζςθ με τθν ςυμπεριφορά τθσ καταγγζλλουςασ ςτον πρϊτο λόγο ακφρωςθσ.

Επί τοφτου του ςθμείου, ιςχφουν όλα όςα ζχω ιδθ κρίνει πιο πάνω ςτθν
παροφςα κατά τθν εξζταςθ του λόγου ακφρωςθσ Α.

Η αιτιτρια επιςθμαίνει, ωςτόςο, επιπρόςκετα, ότι ςε κοινοτικό επίπεδο δεν
υπάρχει αντίςτοιχθ διάταξθ του άρκρου 6 (2) του Νόμου, αλλά μόνο ςε
κάποιεσ

εςωτερικζσ

ζννομεσ

τάξεισ

οριςμζνων

κρατϊν-μελϊν

τθσ

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

Παρακζτοντασ ςτθν γραπτι αγόρευςθ τθσ με τθ ςειρά τθσ τισ προχποκζςεισ
του άρκρου 6 (2) του Νόμου, ιςχυρίηεται, ότι θ προςπάκεια προςταςίασ του
ανταγωνιςμοφ, δεν κα πρζπει να απολιγει ςε προςταςία μεμονωμζνων
επιχειριςεων και επζμβαςθ ςτο δικαίωμα των μερϊν να ςυμβάλλονται
ελεφκερα, ωσ το άρκρο 26 (1) του υντάγματοσ ορίηει, και το δικαίωμα
εκάςτου ςυμβαλλόμενου περιλαμβάνει τθν επιλογι του αντιςυμβαλλόμενου,
τθν προςχϊρθςθ ι μθ ςε ςφμβαςθ, τθν διαμόρφωςθ του περιεχομζνου τθσ
ςφμβαςθσ και το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ.
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Κατά τθν αιτιτρια, εςφαλμζνα θ Επιτροπι βαςίςτθκε ςε δφο αποφάςεισ τθσ
Επιτροπισ Προςταςίασ του Ανταγωνιςμοφ τθσ Ελλάδοσ, αφοφ αυτζσ ζχουν
διακριτά τθσ παροφςθσ περιπτϊςεωσ γεγονότα.

Οι όροι που τζκθκαν, ωσ επεξθγεί θ πλευρά τθσ αιτιτριασ ςτθν γραπτι τθσ
αγόρευςθ, τζκθκαν ςτα πλαίςια του πιο πάνω δικαιϊματοσ να ςυμβάλλεται
ελεφκερα, προσ εξυπθρζτθςθ ςυγκεκριμζνων εμπορικϊν ςκοπϊν (βλ.
αναλυτικά ςελ. 16 και 17 ςτθν αγόρευςθ τθσ αιτιτριασ) και ενόψει και τθσ
εμπορικισ ςυμπεριφοράσ τθσ καταγγζλλουςασ, ςε ςχζςθ με τθν πραγμάτωςθ
των εν λόγω ςκοπϊν. Κατά τθν αιτιτρια, οι όροι αυτοί προτάκθκαν από αυτι
όχι ςε μια προςπάκεια να περιορίςουν τθν ελευκερία δράςθσ τθσ
καταγγζλλουςασ, αλλά αντίκετα, για να διευρφνουν τθν δράςθ τθσ με
αναμενόμενο αποτζλεςμα το αμοιβαίο όφελοσ.

Η αιτιτρια, ιςχυρίηεται, ότι ακόμθ και αν για ςκοποφσ ςυηιτθςθσ γίνει δεκτό,
ότι οι όροι τθσ προτεινόμενθσ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ καταγγζλλουςασ και τθσ
αιτιτριασ που κρίκθκαν αυκαίρετοι, ορκϊσ κρίκθκαν ωσ τζτοιοι, αυτοί δεν
ζγιναν αποδεκτοί από τθν καταγγζλλουςα, δεν τζκθκαν ςε εφαρμογι και,
κατ’ επζκταςθ δεν τθσ προκάλεςαν οποιαδιποτε ηθμιά.

Ακολοφκωσ προσ τον πιο πάνω λόγο ακυρϊςεωσ B. ςτθ γραπτι τθσ
αγόρευςθ, θ αιτιτρια ςτουσ λόγουσ ακυρϊςεωσ Γ., Δ., Ε και Ζ. υποςτθρίηει
και τα ακόλουκα:

Τπό τον λόγο ακυρϊςεωσ Γ., υποςτθρίηει, ότι το γεγονόσ, ότι θ προτεινόμενθ
ςυμφωνία δεν ζτυχε καμία διαπραγμάτευςθσ, οφείλεται αποκλειςτικά και
μόνο ςτο ότι απορρίφκθκε εξ’ αρχισ από τθν καταγγζλλουςα. Επομζνωσ το
άρκρο 6 (2) του Νόμου δεν ζχει παραβιαςτεί λόγω του ότι οι επίδικοι
ςυμβατικοί όροι ουδζποτε επιβλικθκαν ςτθν καταγγζλλουςα από τθν
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αιτιτρια. Αντίκετα, προτάκθκαν ςτθν καταγγζλλουςα, όπωσ είχαν προτακεί
και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ, ςε άλλεσ χϊρεσ, ωσ ςυνικεισ όροι εμπορικισ
πρακτικισ, με τθν αιτιτρια να καλεί τθν άλλθ πλευρά να παρουςιάςει τισ
κζςεισ τθσ προσ διαπραγμάτευςθ των όρων. Λανκαςμζνα, κατά τθν αιτιτρια,
θ κακ’ θσ θ αίτθςθ αντιμετϊπιςε και χειρίςτθκε τθν καταγγελία τθσ αιτιτριασ,
ωςάν θ προτεινόμενθ ςυμφωνία διανομισ να είχε υπογραφεί, γεγονόσ που
επθρζαςε και τθν κρίςθ τθσ κατά τθν επιβολι ποινισ. Λανκαςμζνα θ κακ’ θσ
θ αίτθςθ κατζλθξε και ςτο ότι θ ςυμπεριφορά τθσ αιτιτριασ ιταν
καταχρθςτικι και θ διάρκεια παράβαςθσ ιταν περίπου ζξι (6) μινεσ.

Τπό τον λόγο ακυρϊςεωσ Δ., υποςτθρίηει, ότι το ειςόδθμα τθσ
καταγγζλλουςασ που παρουςιάςτθκε ενϊπιον τθσ Επιτροπισ ςε ςχζςθ με τισ
πωλιςεισ τθσ που πραγματοποιικθκαν το ζτοσ 2009 ιταν διαςτρεβλωμζνο
και ιταν, ςτθν πραγματικότθτα, περίπου 50-55% χαμθλότερο. Η Κακ’ θσ θ
αίτθςθ παρζλειψε να διερευνιςει τθν ακρίβεια των ςτοιχείων που τζκθκαν
ενϊπιον τθσ.

Τπό τον λόγο ακυρϊςεωσ Ε. θ αιτιτρια υποςτθρίηει, ότι λανκαςμζνα θ
Επιτροπι κατζλθξε ςε ςυμπζραςμα αυκαιρεςίασ αναφορικά με τον όρο 10.3
τθσ προτεινόμενθσ ςυμφωνίασ, διότι με αυτόν θ αιτιτρια διαφφλαςςε το
δικαίωμα τθσ να τερματίςει τθ ςυμφωνία όταν το ςφνολο των πωλιςεων
πζςει κάτω από το 10% και όχι όταν οι πωλιςεισ ανά κατθγορία, πζςουν
κάτω του 10%. Η ερμθνεία, ςυνεπϊσ, που ζδωςε θ Επιτροπι ςτο κζμα, ιταν,
κατά τθν αιτιτρια εςφαλμζνθ και παραγνωρίηει όςα λζχκθκαν περί τοφτου
επεξθγθματικά από τθν αιτιτρια ενϊπιον τθσ. Ψζγει, επίςθσ, τθν πλευρά τθσ
καταγγζλλουςασ, όςον αφορά και τθν ςτάςθ τθσ, αφοφ αυτι αρνικθκε να
ςυηθτιςει ςτθ βάςθ δζςμευςθσ για τρία (3) ζτθ αλλά επζμενε ςτθν δζςμευςθ
τθσ για ζνα (1) ζτοσ. υνεπϊσ, θ ςτάςθ τθσ καταγγζλλουςασ και πάλιν
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οδιγθςε ςε αδιζξοδο και καμία διάκριςθ ι άνιςθ μεταχείριςθ υπιρξε ςε
βάροσ τθσ καταγγζλλουςασ.

Τπό τον λόγο ακυρϊςεωσ τ. θ πλευρά τθσ αιτιτριασ ςτρζφεται εναντίον του
ευριματοσ περί τθσ καταχρθςτικισ υφισ του όρου 11.1 τθσ προτεινόμενθσ
ςυμφωνίασ, υποςτθρίηοντασ, ότι ο εν λόγω όροσ ειςιχκθκε για να
προςτατεφςει τθν τεχνογνωςία που αποκτά ζνασ καταςκευαςτισ/διανομζασ
ςε ςχζςθ με το ςυγκεκριμζνο προϊόν από τον κίνδυνο να τθν μεταφζρει ι
μεταδϊςει ςε ανταγωνιςτικι εταιρεία. Η αιτιτρια τονίηει, εκ νζου, τθν
μεμπτι, κατά τθν άποψθ τθσ ςυμπεριφορά τθσ καταγγζλλουςασ, θ οποία
ςυνίςταται ςτθν άρνθςθ διαπραγμάτευςθσ του εν λόγω όρου με τθν αιτιτρια
και ότι θ επί ςειρά ετϊν μθ βελτίωςθ τθσ παρουςίαςθσ και προϊκθςθσ των
προϊόντων τθσ αιτιτριασ από τθν καταγγζλλουςα, δθμιοφργθςε τθν ανάγκθ
δζςμευςθσ τθσ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ καλφτερθ δυνατι παρουςίαςθ των
προϊόντων τθσ αιτιτριασ. Ωσ εκ τοφτου, θ επικυμία τθσ αιτιτριασ να
καταςτιςει το προϊόν τθσ ανταγωνιςτικό δεν είναι επιλιψιμθ ενζργεια.

Εν τζλει,

υπό τον λόγο ακυρϊςεωσ Ζ.

θ αιτιτρια ςτρζφεται κατά τθσ

επιμζτρθςθσ του διοικθτικοφ προςτίμου (αποςπαςματικά, το ζπραξε ιδθ και
ςτα πλαίςια κάποιων εκ των προθγοφμενων λόγων ακυρϊςεωσ, βλ.
ανωτζρω), ιςχυριηόμενθ τα ακόλουκα:

-Η Επιτροπι, κατά απόκλιςθ και των ςχετικϊν κριτθρίων που ζχει κζςει θ
ελλθνικι Επιτροπι του Ανταγωνιςμοφ, δεν ζλαβε δεόντωσ υπόψθ, ότι από
τθν παραβίαςθ του άρκρου 6 (2) του Νόμου, δεν υπιρξαν δυςμενι οριηόντια
ι κάκετα αποτελζςματα ςτον ανταγωνιςμό, αφοφ θ παραβίαςθ δεν
ςυνζβαλε ςτον εξαναγκαςμό προσ κακοριςμό τιμϊν αγοράσ ι πϊλθςθσ ι
άλλων ςυναφϊν προσ αυτζσ όρων.
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-Η Επιτροπι παραγνϊριςε και/ ι δεν ζλαβε δεόντωσ υπόψθ τθ χρονικι
διάρκεια τθσ παράβαςθσ, κακϊσ , επίςθσ, και το γεγονόσ, ότι θ διακοπι τθσ
ςυνεργαςίασ τθσ αιτιτριασ με τθν καταγγζλλουςα δεν επιβλικθκε από τθν
αιτιτρια, αλλά ζνεκα τθσ επικυμίασ τθσ καταγγζλλουςασ να διακόψει τισ
επιχειρθματικζσ τθσ ςχζςεισ με τθν αιτιτρια και τθσ μθ αποδοχισ των όρων
ςφναψθσ γραπτισ ςυμφωνίασ.

-Η Επιτροπι αγνόθςε πλιρωσ τουσ μετριαςτικοφσ παράγοντεσ που εκτζκθκαν
ςτισ γραπτζσ παραςτάςεισ τθσ αιτιτριασ που υποβλικθκαν ςτισ 27.8.2012.

-Η Επιτροπι παράνομα και/ ι εςφαλμζνα και/ ι επιλιψιμα ζλαβε υπόψθ, για
ςκοποφσ του φψουσ του προςτίμου, τον παγκόςμιο και όχι τον παγκφπριο
κφκλο εργαςιϊν τθσ αιτιτριασ για το ζτοσ 2009, ζτοσ κατά το οποίο
παρουςιάςτθκε αφξθςθ ζναντι του παγκόςμιου ετιςιου κφκλου εργαςιϊν για
το ζτοσ 2008.

-Η Επιτροπι επικαλζςτθκε αποφάςεισ, οι οποίεσ δεν εφαρμόςτθκαν ορκά,
κάτι που αν ςυνζβαινε κα οδθγοφςε ςε ςυμπζραςμα, ςτα γεγονότα τθσ
παροφςασ

περίπτωςθσ,

ότι

δεν

αποτελοφςε

περίπτωςθ

ςοβαρϊν

παραβάςεων, ενϊ ςυνζτρεχαν ςθμαντικζσ ελαφρυντικζσ περιςτάςεισ για τθν
περαιτζρω μείωςθ τυχόν προςτίμου. το ςθμείο αυτό, θ πλευρά τθσ
αιτιτριασ,

επαναλαμβάνει

τισ

προαναφερκείςεσ

ενζργειεσ

και/

ι

παραλείψεισ τθσ καταγγζλλουςασ, οι οποίεσ προφανϊσ κατά τθ κζςθ τθσ
αιτιτριασ, κα ζπρεπε να επιμετριςουν ωσ ελαφρυντικό ςτθν ποινι.

-Η Επιτροπι δεν ζλαβε υπόψθ, ότι οι αιτθτζσ δεν είχαν οποιαδιποτε
προθγοφμενα, είτε ςτθν Κφπρο, ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνταν για πολλά
χρόνια, είτε ςτο εξωτερικό, με οποιαδιποτε παρόμοια τθσ Επιτροπισ αρχι.
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-Η Επιτροπι είχε τθν πλιρθ και ειλικρινι ςυνεργαςία τθσ αιτιτριασ από τθν
αρχι, θ οποία ενεργοφςε πάντοτε καλόπιςτα.
-Σο πραγματικό ειςόδθμα τθσ καταγγζλλουςασ ιταν, ςτθν πραγματικότθτα,
50-55% χαμθλότερο.

Η πλευρά τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ αντιτείνει ςτα πιο πάνω υπό τουσ λόγουσ
ακυρϊςεωσ Β μζχρι Ζ τθσ γραπτισ αγόρευςθσ τθσ αιτιτριασ, ότι θ Επιτροπι
ανζλυςε εξαντλθτικά όλα τα ςυςτατικά ςτοιχεία του άρκρου 6 (2) του Νόμου
ςτθν απόφαςθ τθσ, αναφορζσ τισ οποίεσ υιοκετεί και για ςκοποφσ τθσ
γραπτισ τθσ αγόρευςθσ.

Κατά τθν κακ’ θσ θ αίτθςθ, οι διατάξεισ του άρκρου 6(2) του Νόμου,
αποτελοφν επιτρεπόμενο νομοκετικό περιοριςμό του άρκρου 26 του
υντάγματοσ, ςφμφωνα και με το λεκτικό του εν λόγω ςυνταγματικοφ
άρκρου.

Σο γεγονόσ, ότι θ προτεινόμενθ ςυμφωνία δεν είχε, εν τζλει υπογραφεί και
τεκεί ςε ιςχφ, δεν ςυνεπάγεται, ότι δεν υπιρξε παράβαςθ εκ μζρουσ τθσ
αιτιτριασ. Σο γεγονόσ, ότι το ιςχυρό μζροσ τθσ ςυνεργαςίασ πρότεινε νζο
πλαίςιο ςυνεργαςίασ, το οποίο, ςε περίπτωςθ που δεν γινόταν δεκτό, κα
οδθγοφςε ςε τερματιςμό τθσ ςυνεργαςίασ των μερϊν είναι αρκετό,
προκειμζνου να διαπιςτωκεί παράβαςθ, δεδομζνου πάντοτε, ότι το
προτεινόμενο πλαίςιο περιζχει ακζμιτουσ όρουσ.

Η μικρι διάρκεια τθσ παράβαςθσ ιταν ζνα από τα ςτοιχεία που λιφκθκαν
υπόψθ κατά τθν επιβολι του διοικθτικοφ προςτίμου.
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Η Επιτροπι, περαιτζρω κατά τθν κακ’ θσ θ αίτθςθ, ςτθν επίδικθ απόφαςθ τθσ
επιςθμαίνει, ότι οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ τθσ
Ελλάδοσ για τον κακοριςμό του διοικθτικοφ προςτίμου δεν τθν δεςμεφουν,
αλλά αςκεί τθν εξουςία τθσ ςτα πλαίςια που τθσ ορίηει ο Νόμοσ, ωσ και
ζπραξε.

Η πλευρά τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ ιςχυρίηεται, περαιτζρω, ότι θ Επιτροπι ζλαβε
υπόψθ τθσ όλα τα γεγονότα και ερμινευςε κατά τρόπο ορκό τισ εφαρμοςτζεσ
διατάξεισ και ςτα πλαίςια τθσ διακριτικισ τθσ εξουςίασ.. Ωσ εκ τοφτου, καμία
νομικι

ι

πραγματικι

πλάνθ

δεν

υπιρξε

κατά

τθν

ζκδοςθ

τθσ

προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ. Η ζρευνα τθσ ιταν εκτεταμζνθ και εξαντλθτικι,
ενϊ τα διάδικα ενϊπιον τθσ μζρθ είχαν κάκε ευκαιρία να ακουςτοφν και να
προβάλουν και τεκμθριϊςουν τισ κζςεισ τουσ.

ε κανζνα ςτάδιο τθσ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διαδικαςίασ θ αιτιτρια ζκεςε
οποιοδιποτε κζμα ςε ςχζςθ με τα οικονομικά ςτοιχεία που προςκόμιςε θ
καταγγζλλουςα, ενϊ είχε πολλζσ φορζσ τθν ευκαιρία προσ τοφτο. υνεπϊσ,
εφλογα

θ

Επιτροπι

βαςίςτθκε

ςτα

ςτοιχεία

που

προςκόμιςε

θ

καταγγζλλουςα. Ωσ προσ τθν κζςθ τθσ αιτιτριασ για τθν αντιεπαγγελματικι
ςτάςθ, ωσ τθν χαρακτθρίηει, τθσ καταγγζλλουςασ, αυτι ιταν γνωςτι ςτθν
Επιτροπι, μζςα από τα ςτοιχεία του διοικθτικοφ φακζλου και θ Επιτροπι τθν
ζλαβε υπόψθ. Η αιτιολογία τθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ είναι εκτενισ και
πλιρθσ, Όςον αφορά τουσ ιςχυριςμοφσ τθσ αιτιτριασ περί λανκαςμζνου του
ευριματοσ τθσ Επιτροπισ ότι οι ςυγκεκριμζνοι όροι ιταν καταχρθςτικοί, θ
πλευρά τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ απορρίπτει αυτοφσ με αναλυτικζσ αναφορζσ και
παραπομπζσ ςτισ ςελ. 13 μζχρι 16 τθσ γραπτισ τθσ αγόρευςθσ.

ε ςχζςθ, εν τζλει, με τθν απόφαςθ επιβολισ του διοικθτικοφ προςτίμου
(επιπρόςκετα των όςων ιδθ ανωτζρω αναφζρκθκαν) , θ πλευρά τθσ κακ’ θσ
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θ αίτθςθ απορρίπτει τουσ ιςχυριςμοφσ τθσ αιτιτριασ, παραπζμποντασ ςτθν
αιτιολογία που δόκθκε από τθν Επιτροπι ςτισ ςελ. 44 ζωσ 48 τθσ απόφαςθσ
τθσ. Επαναλαμβάνει, επίςθσ, ότι θ νομοκεςία και οι όποιεσ κατευκυντιριεσ
γραμμζσ ακολουκεί άλλθ αρχι ανταγωνιςμοφ δεν δεςμεφουν τθν Επιτροπι.

Σα κριτιρια που λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν επιβολι του διοικθτικοφ
προςτίμου και τα οποία δεςμεφουν τθν Επιτροπι είναι αυτά που
καταγράφονται ςτο άρκρο 24 του Νόμου. Σα κριτιρια τα οποία αναφζρει θ
αιτιτρια (δυςμενι και κάκετα αποτελζςματα ςτον ανταγωνιςμό και το
κριτιριο του οικονομικοφ οφζλουσ) δεν είναι ςαφζσ από ποφ απορρζουν και
είναι αυκαίρετο το ςυμπζραςμα τθσ αιτιτριασ, ότι επειδι αυτά τα ςτοιχεία
δεν ςυντρζχουν κατά τθν άποψθ τθσ, δεν είναι ορκι θ απόφαςθ τθσ
Επιτροπισ επί του προςτίμου. Επίςθσ, ωσ προσ τον κφκλο εργαςιϊν που
πρζπει να λθφκεί υπόψθ για τον υπολογιςμό του επιβλθκζντοσ προςτίμου, ο
Νόμοσ δεν κάνει αναφορά ςε παγκφπριο κφκλο εργαςιϊν οφτε εξειδικεφει
ςτον κφκλο εργαςιϊν των προϊόντων, ςτα οποία αφορά θ παράβαςθ.

Αντίκετα, ο Νόμοσ, ςτο άρκρο 24 (1) αυτοφ, κάνει λόγο για διοικθτικό
πρόςτιμο ανερχόμενο μζχρι το δζκα τοισ εκατόν του κφκλου εργαςιϊν τθσ
επιχείρθςθσ, εν προκειμζνω τθσ επιχείρθςθσ τθσ αιτιτριασ. τθν παροφςα
περίπτωςθ επιβλικθκε ςτθν αιτιτρια διοικθτικό πρόςτιμο που αντιςτοιχεί
ςτο 0,1% του κφκλου εργαςιϊν τθσ αιτιτριασ.

Καταλθκτικά θ πλευρά τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ τονίηει, ότι θ αιτιτρια είχε τθν
ευκαιρία να εκκζςει τισ κζςεισ τθσ αναφορικά και πριν τθν επιβολι του
προςτίμου ςε αυτι. Παρά τον ιςχυριςμό ςτθ γραπτι αγόρευςθ τθσ αιτιτριασ,
θ Επιτροπι ζλαβε υπόψθ, ότι θ παράβαςθ διάρκεςε μόνο ζξι (6) μινεσ,
κακϊσ επίςθσ και το γεγονόσ, ότι επρόκειτο για τθν πρϊτθ παράβαςθ τθσ
αιτιτριασ (βλ. ςελ. 48 τθσ επίδικθσ απόφαςθσ).
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Αναφζροντασ όλα τα πιο πάνω, θ πλευρά τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ ειςθγείται τθν
απόρριψθ όλων των λόγων ακυρϊςεωσ και, ςυνακόλουκα, τθν απόρριψθ τθσ
παροφςασ προςφυγισ.

Για ςκοποφσ πλθρότθτασ, κρίνω, επίςθσ, ςκόπιμο να αναφζρω, ότι με τθν
γραπτι απάντθςθ τθσ θ αιτιτρια ουςιαςτικά επιμζνει ςτο ςφνολο των
ιςχυριςμϊν τθσ, τουσ οποίουσ και επανζλαβε.

Εξζταςα όλα τα πιο πάνω, ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ ακυρϊςεωσ Β. μζχρι Ζ.
τθσ αιτιτριασ με ιδιαίτερθ προςοχι.

Καταρχιν, κρίνω, ότι δεν δφναται να τφχει εξζταςθσ ο ιςχυριςμόσ τθσ
αιτιτριασ ςε ςχζςθ με τθν φπαρξθ, ιςχφ και εμβζλεια του άρκρου 6 (2) του
Νόμου ςε ςχζςθ με το άρκρο 26 του υντάγματοσ. Η αιτιτρια κζτει, εμμζςωσ
πλθν ςαφϊσ, κζμα ςυνταγματικότθτασ του άρκρου 6 (2) του Νόμου ωσ προσ
το άρκρο 26 του υντάγματοσ και κατά πόςο δφναται να περιορίηει τα
δικαιϊματα που προβλζπονται ςε αυτό, κάτι, όμωσ, που οφτε ζχει
δικογραφιςει με τθν αίτθςθ ακυρϊςεωσ τθσ, οφτε ζχει εγείρει και
τεκμθριϊςει με τθν αγόρευςθ τθσ με τον δζοντα τρόπο.
τθν υπόκεςθ Δθμοκρατία ν. Κουκκουρι (1993) 3 Α.Α.Δ. 598, ςελ. 607
αναφζρκθκαν ςχετικά τα ακόλουκα:
«……(1) Ο εξεταςτικόσ χαρακτιρασ τθσ διαδικαςίασ κάτω από το Άρκρο 146
αμβλφνει μεν το ςτοιχείο τθσ αντιπαράκεςθσ που ενυπάρχει ςτουσ
δικονομικοφσ κεςμοφσ (προςαρμοςμζνουσ ςτθν πολιτικι δίκθ), δεν καταργεί
όμωσ τθ δικογραφία ωσ το μζςο προςδιοριςμοφ των επιδίκων κεμάτων. Οι
τελικζσ αγορεφςεισ που υποβάλλονται μετά τθν επικεϊρθςθ των φακζλων
εξειδικεφουν και ςυγκεκριμενοποιοφν τα επίδικα κζματα (που
προςδιορίηονται ςτθν αίτθςθ) που καλείται το δικαςτιριο να επιλφςει. Μόνο
λόγοι δθμόςιασ τάξθσ που άπτονται του κεμελίου τθσ δικαιοδοςίασ μπορεί να
εγερκοφν αυτεπάγγελτα από το δικαςτιριο και να αποτελζςουν λόγουσ
ακφρωςθσ. (Βλ. Δθμοκρατία ν. Kassinos Construction Ltd. (Α.Ε. 982, 983),
αποφαςίςτθκε ςτισ 16/11/90), Abdolali Kadivari v. Δθμοκρατίασ (Τπ. Αρ.
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435/92. αποφαςίςτθκε ςτισ 28/8/92) και Δθμθτρίου ν. Δθμοκρατίασ (Τπ. Αρ.
1165/91, αποφαςίςτθκε ςτισ 17/2/93)…..»
τθν υπόκεςθ Β. Νικολάου & Τιοί Λτδ. ν. Δθμοκρατίασ (1998) 3 Α.Α.Δ. 862,
866 λζχκθκαν τα εξισ:

«…….Όπωσ
ορκά
παρατθρεί
το
πρωτόδικο
δικαςτιριο
θ
αντιςυνταγματικότθτα νόμου ςυνιςτά νομικό κζμα ιδιάηουςασ ςθμαςίασ και
ςπουδαιότθτασ το οποίο πρζπει να προςδιορίηεται επακριβϊσ ςτα δικόγραφα
(Βλζπε Δθμοκρατία ν. Κουκκουρι (1993) 3 Α.Α.Δ. 598)….».
Ζχοντασ, ςυνεπϊσ, ωσ δεδομζνθ τθν ιςχφ και εμβζλεια του άρκρου 6 (2) του
Νόμου είναι ςαφζσ, ότι θ ερμθνεία που πρζπει να τυγχάνουν οι πρόνοιεσ του
(ιδιαίτερα οι γενικοί οριςμοί όπωσ λ.χ. «καταχρθςτικι εκμετάλλευςθ»,
οικονομικι εξάρτθςθ» κ.α.), κακϊσ και θ υπαγωγι των γεγονότων τθσ
εκάςτθσ ςυγκεκριμζνθσ περιπτϊςεωσ ςτισ πρόνοιεσ αυτζσ, πρζπει να είναι
αφενόσ εναρμονιςμζνεσ με το λεκτικό του Νόμου και επιτρεπτζσ, αλλά και
εναρμονιςμζνεσ με το φνταγμα.

Όςον αφορά τθν εμβζλεια ελζγχου από το Δικαςτιριο τζτοιασ φφςεωσ
αποφάςεων τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ, ςτθν απόφαςθ μου θμερομθνίασ
25.7.2016 ςτθν Προςφυγι Αρ. 2019/2012 ΑΡΧΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΤΠΡΟΤ ν. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ κ.α., Τπόκεςθ Αρ.
2019/2012 αναφζρκθκαν, μεταξφ άλλων και τα ακόλουκα, με δικζσ μου
υπογραμμίςεισ:

«…το ςθμείο αυτό κρίνω αναγκαίο να υποδείξω, ότι ςφμφωνα και με τθν
νομολογία του Ανωτάτου Δικαςτθρίου, τζτοια ωσ τα εδϊ υπό ςυηιτθςθ κζματα
ζχουν κατά κανόνα (κατά το μάλλον ι το ιττον, ανάλογα με τθν περίπτωςθ που
εξετάηεται, κα πρόςκετα) εξειδικευμζνο τεχνικό γνωςιολογικό υπόβακρο και
βαςίηονται ςε τεχνικά ευριματα, τα οποία (πζραν από τθν ορκι ερμθνεία των
ςχετικϊν νομοκετικϊν προχποκζςεων και νομολογιακϊν αρχϊν που
αναπτφχκθκαν για αυτζσ τισ προχποκζςεισ, κακϊσ και τθν ορκι υπαγωγι των
γεγονότων τθσ παροφςασ περίπτωςθσ ςε αυτζσ, τα οποία ελζγχονται, κατά τθν
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άποψθ μου, από το Δικαςτιριο υπό τθν ακυρωτικι/επικυρωτικι του
αρμοδιότθτα, τουλάχιςτον ωσ προσ το νόμιμο και εφλογο τουσ) δεν ελζγχονται
οφτε, βζβαια, υποκακίςτανται από το Δικαςτιριο.
Παραπζμπω, ςχετικά, ςτθν πάρα πολφ πρόςφατθ απόφαςθ θμερομθνίασ
13.7.2016 ςτθν Προςφυγι Αρ. 846/2013 SALAMIS SHIPPING LTD ΚΑΙ
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ, ςτθν οποία θ Δικαςτισ του
Ανωτάτου Δικαςτθρίου Μιχαθλίδου, ανζφερε, μεταξφ άλλων, τα ακόλουκα, με
δικζσ μου υπογραμμίςεισ:
«..Προχπόκεςθ για τθν εξζταςθ τθσ απαγορευτικισ διάταξθσ του άρκρου 6(1)
του Νόμου, είναι να προςδιοριςτεί θ αγορά ι θ εγχϊρια αγορά (ι ανάλογα οι
αγορζσ) εντόσ τθσ οποίασ κατζχει θ καταγγελλόμενθ επιχείρθςθ δεςπόηουςα
κζςθ και εντόσ τθσ οποίασ λαμβάνει χϊρα θ κατ' ιςχυριςμόν καταχρθςτικι
ςυμπεριφορά:
«6(1) Απαγορεφεται θ καταχρθςτικι εκμετάλλευςθ δεςπόηουςασ κζςθσ μιασ
ι περιςςότερων επιχειριςεων, που κατζχει ι κατζχουν δεςπόηουςα κζςθ ςτο
ςφνολο ι μζροσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ ενόσ προϊόντοσ, ιδιαίτερα εάν θ πράξθ
αυτι ζχει ωσ αποτζλεςμα ι ενδεχόμενο αποτζλεςμα - .»
Όπωσ επιςθμάνκθκε ςτθν Ιωάννου ν. ΕΠΑ, Τποκ. Αρ. 612/09, 23.9.2010:
«…Επιςθμαίνω ότι θ ανάλυςθ τθσ αγοράσ είναι και κζμα τεχνικισ φφςθσ και θ
εξουςία του δικαςτθρίου τοφτου για ανακεϊρθςθ τθσ απόφαςθσ είναι
περιοριςμζνθ. Προκφπτει από τα ζγγραφα που ςυνοδεφουν τθν ζνςταςθ και
το ςχετικό διοικθτικό φάκελο ότι θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ λιφκθκε μετά
από ενδελεχι ζρευνα και είναι επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ..»
τθν απόφαςθ ςτθν Προςφυγι Αρ. 2004/2012 (supra) θ Δικαςτισ του
Ανωτάτου Δικαςτθρίου Ψαρά-Μιλτιάδου, ανζφερε τα ακόλουκα, πάντα με
δικζσ μου υπογραμμίςεισ (επιςθμαίνω, εκ νζου, ότι ωσ με πλθροφόρθςε ο
ευπαίδευτοσ ςυνιγοροσ για τθν αιτιτρια κατά τισ διευκρινιςεισ, θ εν λόγω
απόφαςθ ζχει εφεςιβλθκεί):
«…'Ζχω εξετάςει τθν επίδικθ απόφαςθ υπό το πρίςμα των ιςχυριςμϊν τθσ
αίτθςθσ, πάντα ςτο πλαίςιο που το παρόν Δικαςτιριο, ωσ ανακεωρθτικό και όχι
ωσ Δικαςτιριο ουςίασ, μπορεί να επζμβει.
Σο Δικαςτιριο δεν επεμβαίνει ςε μια διοικθτικι πράξθ αν από τα ενϊπιον του
γεγονότα προκφπτει ότι θ απόφαςθ ιταν εφλογα επιτρεπτι.
Δεν ζχω αμφιβολία από το περιεχόμενο τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ ότι θ
Επιτροπι ζλαβε υπόψθ τθσ όλα τα ουςιϊδθ γεγονότα και ςυνεκτίμθςε όλα τα

28

αναγκαία ςτοιχεία που αποτελοφςαν το ςχετικό διοικθτικό φάκελο, αφοφ
ζδωςε ευκαιρία ςτουσ αιτθτζσ να προβάλουν γραπτϊσ και προφορικϊσ τισ
κζςεισ τουσ. Οι ιςχυριςμοί που ζκεςαν οι αιτθτζσ αξιολογικθκαν και
προςμετρικθκαν ανάλογα. Η Επιτροπι άςκθςε τθ διακριτικι τθσ ευχζρεια και
διατφπωςε τθν εκτίμθςθ τθσ κατά τρόπο αιτιολογθμζνο και εφλογα επιτρεπτό.
ε μζγιςτο βακμό θ ανάλυςθ τθσ Επιτροπισ αφοροφςε τεχνικά κζματα και ς'
αυτό τον τομζα δεν κεωρϊ ότι το Δικαςτιριο δφναται να επζμβει αφοφ κατά
τα λοιπά ο ζλεγχοσ τθσ πράξθσ ανζδειξε εφλογα επιτρεπτι τθν κρίςθ τθσ
Διοίκθςθσ αλλά και οι αιτθτζσ ςε κανζνα ςθμείο δεν κατόρκωςαν να πείςουν το
Δικαςτιριο ότι υπιρξε πλάνθ περί τα πράγματα ι άλλωσ πωσ.
Η προςφυγι απορρίπτεται, θ επίδικθ πράξθ επικυρϊνεται. Ζξοδα εκ ποςοφ
€2,000 υπζρ των κακ' ων θ αίτθςθ και εναντίον των αιτθτϊν.»
τθν απόφαςθ θμερομθνίασ 23.9.2010 ςτθν Προςφυγι Αρ. 612/2009 Άκθσ
Ιωάννου ν. Επιτροπισ Προςταςίασ Ανταγωνιςμοφ, ο τότε Δικαςτισ του
Ανωτάτου Δικαςτθρίου Φωτίου, ανζφερε, μεταξφ άλλων, τα εξισ, πάντα με
δικζσ μου υπογραμμίςεισ:
«....Η Τπθρεςία τθσ κακ' θσ θ αίτθςθ (θ οποία λειτουργεί τόςο με βάςθ τον
αρχικό νόμο 207/1989 όςο και με βάςθ το νζο νόμο 13(Ι)/2008) εξζταςε
ενδελεχϊσ το κζμα αυτό, δθλαδι κατά πόςο θ Ακτίσ Λτδ καταχράςτθκε τθ
δεςπόηουςα κζςθ που είχε ςτθν αγορά και για τουσ λόγουσ που εξθγεί ςτισ
ςελ. 13 και 14 του θμειϊματοσ προσ τθν κακ' θσ θ αίτθςθ και με αναφορά ςε
ςχετικζσ αυκεντίεσ, κατάλθξε ότι δεν υπιρξε τζτοια κατάχρθςθ. Ήταν τθσ
άποψθσ ότι δεν υπιρξαν εξοντωτικι τιμολόγθςθ και ακζμιτεσ τιμζσ με τθν
ζννοια του άρκρου 6(1)(α) του Νόμου. Σθ κζςθ τθσ Τπθρεςίασ δζχκθκε και θ
κακ' θσ θ αίτθςθ όπωσ φαίνεται από το «ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ
ΕΠΙΣΡΟΠΗ» και από τα όςα ζχουν τεκεί ενϊπιον μου από πλευράσ του
αιτθτι δε φαίνεται να ιταν θ πιο πάνω κατάλθξθ μθ εφλογα
επιτρεπτι. Επιςθμαίνω ότι θ ανάλυςθ τθσ αγοράσ είναι και κζμα τεχνικισ
φφςθσ και θ εξουςία του δικαςτθρίου τοφτου για ανακεϊρθςθ τθσ απόφαςθσ
είναι περιοριςμζνθ. Προκφπτει από τα ζγγραφα που ςυνοδεφουν τθν
ζνςταςθ και το ςχετικό διοικθτικό φάκελο ότι θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ
λιφκθκε μετά από ενδελεχι ζρευνα και είναι επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ.
Γενικά δεν ζχω ικανοποιθκεί ότι παραβιάςτθκαν οι ςχετικζσ νομοκετικζσ
πρόνοιεσ και τα Άρκρα του υντάγματοσ ςτα οποία γίνεται αναφορά από τον
ευπαίδευτο ςυνιγορο του αιτθτι.»
Σζλοσ, επιςθμαίνω, για ςκοποφσ πλθρότθτασ, ότι τθν πιο πάνω κζςθ του ςτθν
απόφαςθ Προςφυγι Αρ. 612/2009 (supra) μνθμόνευςε ο τότε Δικαςτισ του
Ανωτάτου Δικαςτθρίου Φωτίου και ςτθν αρχικι δικαςτικι εξζταςθ του εδϊ
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ηθτιματοσ ςτθν απόφαςθ του θμερομθνίασ 18.2.2011 ςτθν Προςφυγι Αρ.
1/2009 ΑΡΧΗ
ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΤΠΡΟΤ
ν.
ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ κ.α, ΤΠΟΘΕΗ ΑΡ. 1/2009, θ οποία απόφαςθ,
ωσ προανζφερα, ανατράπθκε τελικά κατ' ζφεςθ, λόγω κακισ
ςυγκρότθςθσ/ςφνκεςθσ τθσ Επιτροπισ με βάςθ τθν απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ
του Ανωτάτου Δικαςτθρίου ςτθν Προςφυγι Αρ. 1544/09, χωρίσ, προφανϊσ,
να εξεταςτεί θ ορκότθτα των λόγων εφζςεων που προζβαλε ςτθ
Ανακεωρθτικι Ζφεςθ Αρ. 39/2011 θ αιτιτρια επί του περιεχομζνου τθσ εν
λόγω δικαςτικισ απόφαςθσ. Ανζφερε, ςυγκεκριμζνα, ςτθν εν λόγω απόφαςθ
του ο τότε Δικαςτισ του Ανωτάτου Δικαςτθρίου, με δικζσ μου υπογραμμίςεισ:
«...ΕΞΕΣΑΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΙΧΤΡΙΜΩΝ
..........................
Λαμβάνοντασ δε υπόψθ ότι θ ουςία τθσ επίδικθσ απόφαςθσ είναι θ κατάλθξθ
των κακ' ων θ αίτθςθ ότι θ υπό εξζταςθ ςυμπεριφορά τθσ αιτιτριασ
ςυνιςτοφςε κατάχρθςθ τθσ δεςπόηουςασ κζςθσ τθσ και παραβίαςθ του
άρκρου 6(1)(β) του ςχετικοφ Νόμου κεωρϊ απαραίτθτθ τθν παράκεςθ του
ςυγκεκριμζνου άρκρου:
...............................................
Από τα εκτεκζντα ενϊπιον μου κρίνω ότι οι κακ' ων θ αίτθςθ εξζταςαν ςτθν
προκείμενθ περίπτωςθ το όλο κζμα ενδελεχϊσ. Άλλωςτε θ ανάλυςθ τθσ
αγοράσ είναι και κζμα τεχνικισ φφςθσ και ςυνεπϊσ θ εξουςία του
Δικαςτθρίου για ανακεϊρθςθ τθσ απόφαςθσ είναι περιοριςμζνθ. (Βλ. δικι
μου
απόφαςθ
Άκθσ
Ιωάννου
ν.
Επιτροπισ
Προςταςίασ
Ανταγωνιςμοφ υποκεσ. Αρ. 612/2009 θμερ. 23/9/2010). ». ….»
Εξετάηοντασ τα ευριματα τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ Επιτροπισ υπό το πιο πάνω
πλαίςιο ανακεωρθτικοφ ελζγχου, ωσ ζχει διαμορφωκεί από τθν νομολογία,
και με βάςθ όλα όςα ζχουν καταγραφεί ςτθν επίδικθ απόφαςθ, βρίςκω, ότι
το εφρθμα τθσ Επιτροπισ περί παραβίαςθσ του άρκρου 6 (2) του Νόμου από
τθν αιτιτρια, για τουσ λόγουσ που θ Επιτροπι ανζφερε, είναι ςε όλεσ του τισ
πτυχζσ αιτιολογθμζνο, προϊόν δζουςασ ζρευνασ και επιτρεπτό. Από τθν
μελζτθ τθσ επίδικθσ απόφαςθσ διαφαίνεται, ότι αυτι προζβθκε ςε επαρκι
καταγραφι των ουςιωδϊν για τθν εν λόγω απόφαςθ τθσ γεγονότων,
παρζκεςε, ερμινευςε και ανζλυςε τισ προχποκζςεισ του άρκρου 6 (2) του
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Νόμου αναλυτικά και με ςαφινεια, φπαγε τα γεγονότα τθσ υπόκεςθσ ςε
αυτζσ και αποφάνκθκε επί εκάςτου ςθμείου, αφοφ ςυμπεριζλαβε ςτον
ςυλλογιςμό τθσ, εκεί που απαιτείτο και τισ κζςεισ τθσ αιτιτριασ (οι οποίεσ, εν
πολλοίσ επαναλιφκθκαν και με τουσ λόγουσ ακφρωςθσ ςτθν παροφςα
προςφυγι), παραπζμποντασ προσ τοφτο και ςε ςχετικι νομολογία του
Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και ςε άλλεσ εξειδικευμζνεσ
αναφορζσ, οι οποίεσ είναι ορκζσ.

ε αυτό το πλαίςιο δεν ζχω εντοπίςει οποιοδιποτε λάκοσ ι πλάνθ τθσ
Επιτροπισ ι παράλειψθσ τθσ ι ζλλειψθ δζουςασ ζρευνασ και αιτιολογίασ ςε
ςχζςθ με τα ευριματα τθσ περί παραβίαςθσ του άρκρου 6 (2) του Νόμου
από τθν αιτιτρια.

Ειδικότερα, μεταξφ άλλων, είναι ορκι θ κζςθ τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ, ότι το
γεγονόσ ότι θ προτεινόμενθ ςυμφωνία δεν είχε, εν τζλει υπογραφεί και τεκεί
ςε ιςχφ, δεν ςυνεπάγεται, ότι δεν υπιρξε παράβαςθ. Σο γεγονόσ, ότι το
ιςχυρό μζροσ τθσ ςυνεργαςίασ πρότεινε νζο πλαίςιο ςυνεργαςίασ, το οποίο,
ςε περίπτωςθ που δεν γινόταν δεκτό, κα οδθγοφςε ςε τερματιςμό τθσ
ςυνεργαςίασ των μερϊν είναι αρκετό, προκειμζνου να διαπιςτωκεί
παράβαςθ, δεδομζνου πάντοτε, ότι το προτεινόμενο πλαίςιο περιζχει
ακζμιτουσ όρουσ.

Επαλθκεφεται και ωσ ορκι θ τοποκζτθςθ, ότι θ Επιτροπι, ςτθν επίδικθ
απόφαςθ τθσ ζχει επιςθμάνει, ότι οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ Επιτροπισ
Ανταγωνιςμοφ τθσ Ελλάδοσ για τον κακοριςμό του διοικθτικοφ προςτίμου
δεν τθν δεςμεφουν, αλλά αςκεί τθν εξουςία τθσ ςτα πλαίςια που τθσ ορίηει ο
Νόμοσ, ωσ και ζπραξε.
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Ω ορκι επαλθκεφεται και θ κζςθ τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ, ότι ςε κανζνα ςτάδιο
τθσ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διαδικαςίασ θ αιτιτρια ζκεςε οποιοδιποτε κζμα
ςε ςχζςθ με τα οικονομικά ςτοιχεία που προςκόμιςε θ καταγγζλλουςα, ενϊ
είχε πολλζσ φορζσ τθν ευκαιρία προσ τοφτο. Οφτε ενϊπιον του παρόντοσ
Δικαςτθρίου

ηθτικθκε

και

προςφζρκθκε

ςυναφισ

μαρτυρία

προσ

ςτοιχειοκζτθςθ τζτοιου ιςχυριςμοφ. Εφλογα, ςυνεπϊσ, θ Επιτροπι βαςίςτθκε
ςτα ςτοιχεία περί τοφτου του ηθτιματοσ, τα οποία προςκόμιςε θ
καταγγζλλουςα.

Ωσ εφλογα επιτρεπτό και προϊόν επαρκοφσ αιτιολόγθςθσ και δζουςασ
ζρευνασ βρίςκω και το ςυμπζραςμα τθσ Επιτροπισ, ςε ςχζςθ με τθν
δεςμευτικότθτα και τισ ςυνζπειεσ ςε περίπτωςθ μθ αποδοχισ των όρων
(ςυμπεριλαμβανομζνου

και

των

κρικζντων

ωσ

καταχρθςτικϊν)

τθσ

προτεινόμενθσ προσ τθν καταγγζλλουςα από τθν αιτιτρια ςυμφωνίασ, κακϊσ
και για το κατά πόςο θ αιτιτρια ανταποκρίκθκε ςε προςπάκεια ςυηιτθςθσ
και αλλαγισ αυτϊν.

θμειϊνω, ότι, ςφμφωνα με τθν νομολογία (βλ. ανωτζρω ςτθν παροφςα) το
Δικαςτιριο δεν υπζχει δυνατότθτασ να επεμβαίνει ςε ςυμπεράςματα επί των
γεγονότων τθσ Επιτροπισ, εάν αυτά, βζβαια, βαςίηονται ςε ορκό υπόβακρο
γεγονότων και είναι εφλογα επιτρεπτά.

Παραμζνει προσ εξζταςθ, ωσ τελευταίο ηιτθμα, κατά πόςο πάςχει θ
προςβαλλόμενθ απόφαςθ ωσ προσ τθν επιβολι του ςυγκεκριμζνου
διοικθτικοφ προςτίμου και κατά πόςο αυτό λιφκθκε, μετά από ςωςτι
ςυνεκτίμθςθ όλων των ςχετικϊν περί τοφτου γεγονότων που θ Επιτροπι είχε
ενϊπιον τθσ και όφειλε να λάβει υπόψθ.
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Εξετάηοντασ τον λόγο αυτό, παρατθρϊ, ότι θ Επιτροπι αφιερϊνει ςχεδόν
πζντε (5) ςελίδεσ (ςελ. 45 μζχρι 49) αναφορικά με το τι ζλαβε υπόψθ ςε
ςχζςθ με τθν επιμζτρθςθ του προςτίμου (€112.294,00) το οποίο επζβαλε με
τθν επίδικθ απόφαςθ ςτθν αιτιτρια. Προκφπτει από τθν απόφαςθ, ότι θ
Επιτροπι, αφοφ παρζκεςε περί τοφτου τισ ςχετικζσ πρόνοιεσ του άρκρου 42
(1) του Νόμου (με αναφορά, ςε κάποιο ςθμείο, και ςτο άρκρο 24 του Νόμου)
και αφοφ παρζκεςε κατά λζξθ τουσ λόγουσ μετριαςμοφ που επικαλζςτθκαν
οι δικθγόροι τθσ αιτιτριασ, εξζφραςε τθν κζςθ, ότι δεν δεςμεφεται από τισ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ που δθμοςιεφονται από τθν ελλθνικι Επιτροπι
Ανταγωνιςμοφ και ότι για τον κακοριςμό του φψουσ του προςτίμου, κα
πρζπει να ςυνεκτιμθκεί θ βαρφτθτα και θ διάρκεια τθσ παράβαςθσ. τθ
ςυνζχεια, θ Επιτροπι, αφοφ παρζκεςε εκ νζου τουσ όρουσ που κρίκθκαν ωσ
αυκαίρετοι, ανζφερε, ότι όςον αφορά τον ιςχυριςμό τθσ αιτιτριασ, ότι οι
όροι δεν ζγιναν αποδεκτοί από τθν καταγγζλλουςα και, ωσ εκ τοφτου, δεν
προκάλεςαν οποιοδιποτε αντίκτυπο ι ηθμιά ςτθν καταγγζλλουςα, θ
Επιτροπι επανζλαβε, ότι θ καταχρθςτικι ςυμπεριφορά μιασ επιχείρθςθσ,
όπου παρουςιάηεται ςχζςθ οικονομικισ εξάρτθςθσ, μπορεί να κεωρθκεί ωσ
καταχρθςτικι εκμετάλλευςθ, ανεξαρτιτωσ πταίςματοσ. Κατόπιν, θ Επιτροπι
αςχολικθκε με τθ διάρκεια τθσ παράβαςθσ και αναλφοντασ τα ενϊπιον τθσ
δεδομζνα, κατζλθξε, ότι αυτι ιταν διάρκειασ περίπου ζξι (6) μθνϊν. Εν τζλει,
θ Επιτροπι ςθμείωςε, ότι κατά τθν εξζταςθ τθσ βαρφτθτασ των παραβάςεων
και κατ’ επζκταςθ του φψουσ των προςτίμων, ζλαβε υπόψθ τθ διάρκεια τθσ
παράβαςθσ, κακϊσ και οριςμζνα ελαφρυντικά και επιβαρυντικά ςτοιχεία και,
ςυγκεκριμζνα,

ότι

θ

ςυνεργαςία

μεταξφ

τθσ

αιτιτριασ

και

τθσ

καταγγζλλουςασ χρονολογείται από το 1982, θ διάρκεια τθσ παράβαςθσ ιταν
μόνο ζξι (6) μινεσ, το οποίο θ Επιτροπι κρίνει ωσ ςφντομο/μικρό και ότι θ
παροφςα παράβαςθ είναι θ πρϊτθ παράβαςθ από τθν αιτιτρια.

33

Μετζπειτα, θ Επιτροπι, αναφζροντασ ότι ζλαβε υπόψθ τθ φφςθ, τθ διάρκεια
και τθ βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ του άρκρου 24
(α) (i) και 42 (1) του Νόμου, τον κφκλο εργαςιϊν τθσ αιτιτριασ για το 2009
και τθν αναγκαιότθτα να προλθφκεί επανάλθψθ των παραβάςεων,
αποφάςιςε τθν επιβολι του ςυγκεκριμζνου προςτίμου.

Κρίνοντασ το κζμα με βάςθ τα πιο πάνω δεδομζνα, είναι, βζβαια, ορκό, ότι θ
Επιτροπι κινικθκε εντόσ των νομοκετικά επιτρεπτϊν ορίων όςον αφορά το
φψοσ αυτοφ. Ωςτόςο, κεωρϊ, ότι θ Επιτροπι ενιργθςε χωρίσ τθν δζουςα
ζρευνα και χωρίσ να αποδϊςει με επάρκεια τα ςυμπεράςματα και τθν
αιτιολογία τθσ, ωσ προσ τα κριτιρια επιμζτρθςθσ του προςτίμου. Ειδικότερα,
βρίςκω, καταρχιν, ότι θ Επιτροπι δεν εξζταςε με τθν δζουςα προςοχι το
κζμα τθσ βαρφτθτασ τθσ παράβαςθσ εκ μζρουσ τθσ αιτιτριασ και ενιργθςε
υπό πλάνθ υπό τθν ζννοια, ότι δεν ζδωςε τθ κζςθ τθσ, κατά πόςο κεωρεί τθν
μθ φπαρξθ ηθμιάσ ςτθν καταγγζλλουςα ι γενικότερα ςτον ανταγωνιςμό, ωσ
μετριαςτικό παράγοντα ι μθ. Η κζςθ τθσ, ότι αυτό είναι άςχετο με το ηιτθμα,
κατά πόςο θ αιτιτρια προζβθ ςτθν παράβαςθ που τθσ καταλογίηεται, είναι
βζβαια, ορκι. Δεν είναι, όμωσ, κατά τθν ταπεινι μου εκτίμθςθ άςχετο κζμα,
όςον αφορά τθν επιμζτρθςθ τθσ ποινισ που κα επιβλθκεί για τθν εν λόγω
παράβαςθ, αλλά απόλυτα ςχετικό με αυτι και ςτθν περίπτωςθ ανυπαρξίασ
βλάβθσ, ενδεχόμενοσ ελαφρυντικόσ παράγοντασ. Σο ίδιο αποτελεί και ο
ιςχυριςμόσ τθσ αιτιτριασ για υπαίτια ςυμπεριφορά τθσ καταγγζλλουςασ, που
οφτε αυτόσ εξετάςτθκε. Αυτι θ κατ’ ιςχυριςμό ςυμπεριφορά, ωσ
προαναφζρκθκε ανωτζρω από το Δικαςτιριο και ωσ ανζφερε και θ Επιτροπι,
είναι άςχετο ςτα πλαίςια εξζταςθσ, κατά πόςο ο αδίκθμα ζχει ςυντελεςτεί
λόγω τθσ αντικειμενικισ του υφισ (ανωτζρω), υπζχει όμωσ, κατά τθν κρίςθ
μου. ςθμαςίασ αναφορικά με το φψουσ του προςτίμου που ςκοπείται να
επιβλθκεί, ςτα πλαίςια εξζταςθσ τθσ «φφςθσ» τθσ παράβαςθσ, ωσ το άρκρο
42 (1) του Νόμου επιτάςςει (που ςυμπεριλαμβάνει, κατά τθν άποψθ μου, και
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τθ διερεφνθςθσ των περιςτατικϊν τθσ υπόκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ
πρόκεςθσ των μερϊν (αιτιτριασ και καταγγζλλουςασ), τα οποία, μάλιςτα,
κατ’ ιςχυριςμό τθσ αιτιτριασ, ςυνζχιςαν τθν ςυνεργαςία τουσ χωρίσ τθν
εφαρμογι τζτοιων όρων, για ακόμθ δεκαοκτϊ (18) μινεσ. Ωσ απόρροια
τοφτου, παραμζνει παντελϊσ μετζωρο, πωσ θ Επιτροπι αναφζρεται, χωρίσ
ςχετικι εξζταςθ του ηθτιματοσ ςε «αναγκαιότθτα να προλθφκεί επανάλθψθ
των παραβάςεων» (από τθν αιτιτρια ι τρίτουσ), χωρίσ να καταλιγει ςε
εφρθμα, κατά πόςο τζτοιοσ κίνδυνοσ επανάλθψθσ όντωσ υφίςταται από τθν
πλευρά τθσ αιτιτριασ (ι τρίτουσ), θ οποία ιςχυρίηεται από τθν πλευρά τθσ, ότι
πρϊτθ φορά τίκεται αντιμζτωπθ με τζτοια καταγγελία τόςο ςτθν Κφπρο, όςο
και διεκνϊσ, κάτι που φαίνεται, μάλιςτα, να δζχεται θ Επιτροπι και, μάλιςτα,
αναφζρει ότι ςυνυπολόγιςε. Η απόφαςθ τθσ Επιτροπισ ςιγεί, επίςθσ, όςον
αφορά ςτο κατά πόςον θ αιτιτρια ζδειξε ενϊπιον τθσ προκυμία να
ανταποκρικεί ςτθν διερεφνθςθ τθσ καταγγελίασ εναντίον τθσ, κάτι που
ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Νόμου, δφναται να ςυνυπολογιςτεί για
ςκοποφσ επιμζτρθςθσ τθσ ποινισ («24….Νοείται ότι θ Επιτροπι δφναται να
απαλλάξει και/ι να μειϊςει το φψοσ του διοικθτικοφ προςτίμου που κα
επιβάλλετο ςε μια επιχείρθςθ ι ζνωςθ επιχειριςεων, ςφμφωνα με κριτιρια
και προχποκζςεισ που κακορίηονται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 46, εάν θ
εν λόγω επιχείρθςθ ι ζνωςθ επιχειριςεων ςυνεργαςτεί και/ι παρζχει τζτοια
ςυνδρομι ι αποδεικτικό υλικό που υποβοθκά τθν Επιτροπι ςτθν απόδειξθ
τθσ παράβαςθσ..»).

Είναι, βζβαια, ορκό, ότι το Δικαςτιριο, ςφμφωνα με τθν νομολογία του
Ανωτάτου Δικαςτθρίου, δεν ελζγχει τθν αυςτθρότθτα τθσ ποινισ, εδϊ του
διοικθτικοφ προςτίμου (βλ. Αντρζασ Αηίνασ ν. Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ΑΕ
1389 θμερομθνίασ 20.7.99και Κρθτιώτθσ ν. Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ΑΕ 2328
θμερομθνίασ 30.11.99)
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Ωςτόςο, ζχω τθν άποψθ, ότι θ διοίκθςθ δεν απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ να
ςτακμίςει όλα τα ουςιϊδθ δεδομζνα για ςκοποφσ ορκοφ υπολογιςμοφ τθσ
ποινισ, είτε αφοροφν επιβαρυντικοφσ είτε ελαφρυντικοφσ παράγοντεσ και
δεν εκφεφγει του δικαςτικοφ ελζγχου το εν λόγω πλαίςιο ευκφνθσ τθσ. Σο
Δικαςτιριο, φρονϊ, δεν υπειςζρχεται ςτθν ςτάκμιςθ των ελαφρυντικϊν και
επιβαρυντικϊν παραγόντων, δεδομζνου, όμωσ, ότι αυτοί λιφκθκαν ςτθν
πλθρότθτα τουσ υπόψθ και διερευνικθκαν επαρκϊσ και ορκά. τθν παροφςα
περίπτωςθ κρίνω, ότι ζχει πικανολογθκεί επαρκϊσ θ περίπτωςθ πλάνθσ ωσ
προσ τθν (αν-) επάρκεια τθσ ζρευνασ και τθσ (ζλλειψθσ επαρκοφσ) αιτιολογίασ
ςε ςχζςθ με τθν ορκι επιμζτρθςθ του επιβλθκζντοσ προςτίμου.

υνεπϊσ, για τουσ λόγουσ που ζχω προαναφζρει, θ προςβαλλόμενθ
απόφαςθ, ωσ προσ το υπό εξζταςθ εφρθμα τθσ Επιτροπισ περί παραβίαςθσ
από τθν αιτιτρια των προνοιϊν του άρκρου 6 (2) του Νόμου, για τουσ
λόγουσ που αναφζρονται ςτθν απόφαςθ τθσ, κρίνεται ορκι και νόμιμθ και οι
ςχετικοί περί τοφτου του κζματοσ λόγοι ακυρϊςεωσ απορρίπτονται.

Ωςτόςο, για τουσ λόγουσ που ζχω αναφζρει ανωτζρω, θ προςβαλλόμενθ
απόφαςθ πάςχει ωσ προσ τθν επάρκεια τθσ ζρευνασ και αιτιολογίασ ςε ςχζςθ
με τα κριτιρια επιμζτρθςθσ του διοικθτικοφ προςτίμου που τελικϊσ
επιβλικθκε (ελαφρυντικοί-επιβαρυντικοί παράγοντεσ) και ωσ προσ αυτό το
μζροσ τθσ επίδικθσ απόφαςθσ, αυτι ακυρϊνεται.

Επιδικάηονται ζξοδα 1200 πλζον Φ.Π.Α. υπζρ τθσ αιτιτριασ και εναντίον τθσ
κακ’ θσ θ αίτθςθ.

Γ. ΕΡΑΦΕΙΜ, ΔΔΔ.

