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ΑΠΟΦΑΗ
Ε. Μιταήλ, Δ.Δ.Δ.: Με ηελ πξνζθπγή ηνπο νη αηηεηέο δεηνχλ ηελ
αθχξσζε ηεο απφθαζεο ησλ θαζ’ σλ ε αίηεζε πνπ ηνπο
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θνηλνπνηήζεθε
παξάβαζε

ζηηο

απφ

8.10.2012

ηνπο

αηηεηέο

κε
ηνπ

ηελ

νπνία

πεξί

δηαπίζησζαλ

Πξνζηαζίαο

ηνπ

Αληαγσληζκνχ Νφκνπ θαη ηνπο επέβαιαλ δηνηθεηηθφ πξφζηηκν.
χκθσλα κε ην πεξηερφκελν ησλ δηνηθεηηθψλ θαθέισλ, ε εηαηξεία
Netsmart (Cyprus) Ltd ππέβαιε θαηαγγειία ελαληίνλ ησλ αηηεηψλ
γηα κε παξνρή ππεξεζηψλ ζχληνκσλ γξαπηψλ κελπκάησλ
πξνζηηζέκελεο αμίαο (premium SMS) ζε ελαιιαθηηθνχο παξνρείο ε
νπνία ιήθζεθε απφ ηελ θαζ’ εο ε αίηεζε 1 ζηηο 12.1.2007. ηηο
13.2.2007 θαη μαλά ζηηο 21.11.2007 ε θαζ’ εο ε αίηεζε 1 έδσζε
νδεγίεο ζηελ ππεξεζία φπσο δηεμάγεη έξεπλα ζε ζρέζε κε ηελ
θαηαγγειία. ηηο 30.11.2007 ε ππεξεζία απέζηεηιε ζηνπο αηηεηέο
ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν νη αηηεηέο απάληεζαλ ζηηο
20.12.2007.
ηηο 14.2.2008, δειαδή κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ζηελ
ππφζεζε Αρτή Σηλεπικοινωνιών Κύπροσ ν. Επιηροπής
Προζηαζίας ηοσ Ανηαγωνιζμού (2007) 3 Α.Α.Δ. 560 ζχκθσλα
κε ηελ νπνία θξίζεθε σο πάζρνπζα ε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ε
θαζ’ εο ε αίηεζε 1 ππφ ηε λέα ηεο ζχλζεζε θαη ζηελ βάζε λνκηθήο
γλσκάηεπζεο (ε νπνία παξαηεξψ φηη δελ ππάξρεη ζηνπο
δηνηθεηηθνχο
πξνεγνχκελεο

θαθέινπο

πνπ

απνθάζεηο

ηεο

θαηαηέζεθαλ)

αλαθάιεζε

ηηο

13.2.2007

θαη

εκεξνκελίαο

21.11.2007 θαη απνθάζηζε φπσο ε ππεξεζία δηεμάγεη θαη
ζπκπιεξψζεη ηελ έξεπλά ηεο κε βάζε ην πξαγκαηηθφ θαη λνκηθφ
θαζεζηψο πνπ ππήξρε θαηά ηνλ νπζηψδε ρξφλν, δειαδή ζηηο
13.2.2007 θαη θάλεη ρξήζε ηνπ ππάξρνληνο ζηνλ θάθειν πιηθνχ
θαη ππνβάιεη ζε ζχληνκν δηάζηεκα ηελ έθζεζή ηεο.
ρεηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ πην πάλσ απφθαζε ζηάιεθε ζηνπο
αηηεηέο ζηηο 25.2.2008 θαη ζηνπο θαηαγγέιινληεο ζηηο 3.3.2008.
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Με επηζηνιή ηεο πξνο ηνπο αηηεηέο εκεξνκελίαο 16.5.2008 ε
ππεξεζία δήηεζε πξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζε ζπλέρεηα ηεο
πξνεγνχκελεο αιιεινγξαθίαο πνπ ππήξρε κεηαμχ ηνπο ελψ κε
επηζηνιέο ηεο απνηάζεθε ζε δηάθνξεο άιιεο εηαηξείεο παξνρήο
ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζηα
πιαίζηα ηεο έξεπλάο ηεο.
ηηο 8.12.2008 ε ππεξεζία ππέβαιε ην ζεκείσκά ηεο ζηελ θαζ’ εο
ε αίηεζε 1.
Η θαζ’ εο ε αίηεζε 1 ππφ λέα ζχλζεζε ζε ζπλεδξία ηεο
εκεξνκελίαο 8.1.2009 απνθάζηζε φπσο απνδερηεί, εγθξίλεη θαη
πηνζεηήζεη ηελ απφθαζε ηεο εκεξνκελίαο 14.2.2008 ππφ ηελ
πξνεγνχκελε ζχλζεζε ζηελ βάζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ
53(4) ηνπ Ν. 13(Ι)/2008 θαη έδσζε νδεγίεο ζηελ ππεξεζία γηα ηελ
εηνηκαζία πίλαθα ζηνλ νπνίν λα θαηαγξάθνληαη νη εξσηήζεηο πνπ
ηέζεθαλ πξνο ηνπο αηηεηέο θαη νη αληίζηνηρεο απαληήζεηο.
ηηο 15.1.2009 ε ππεξεζία παξέδσζε ζηελ θαζ’ εο ε αίηεζε 1
αληίγξαθα φισλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη απαληήζεσλ πνπ
αληαιιάρζεθαλ κεηαμχ ππεξεζίαο θαη αηηεηψλ.
ε ζπλεδξία ηεο εκεξνκελίαο 22.1.2009 ε θαζ’ εο ε αίηεζε 1
έδσζε μαλά νδεγίεο ζηελ ππεξεζία γηα ηελ εηνηκαζία πίλαθα ζηνλ
νπνίν λα θαηαγξάθνληαη νη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ πξνο ηνπο
αηηεηέο θαη νη αληίζηνηρεο απαληήζεηο.
ηηο 2.2.2009 ε ππεξεζία παξέδσζε ζηελ θαζ’ εο ε αίηεζε 1
ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα.
ε ζπλεδξία ηεο εκεξνκελίαο 26.2.2009, ε θαζ’ εο ε αίηεζε 1
απνθάζηζε φηη πηζαλνινγείηαη παξάβαζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ
Νφκνπ απφ ηνπο αηηεηέο θαη απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηε
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ζχληαμε έθζεζεο αηηηάζεσλ ε νπνία λα απνζηαιεί ζηνπο
εκπιεθφκελνπο δεηψληαο ηνπο λα ππνβάινπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη
λα εκθαληζηνχλ ελψπηνλ ηεο θαζ’ εο ε αίηεζε 1 ζε ζπγθεθξηκέλε
εκεξνκελία. Η έθζεζε αηηηάζεσλ ζπληάρζεθε ζηηο 16.3.2009 θαη
απνζηάιεθε ζηνπο αηηεηέο θαη ζηνπο θαηαγγέιινληεο.
Αθνχ ππέβαιαλ ηηο ζέζεηο ηνπο νη εκπιεθφκελνη, δηεμήρζεθε
πξνθνξηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο θαζ’ εο ε αίηεζε 1 θαη ε θαζ’ εο
ε αίηεζε 1 ζε ζπλεδξία ηεο εκεξνκελίαο 23.7.2010 απνθάζηζε φηη
νη

αηηεηέο

ελήξγεζαλ

κε

θαηαρξεζηηθή

εθκεηάιιεπζε

ηεο

δεζπφδνπζαο ηνπο ζέζεο θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 6(1)(β) θαη
(γ) ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνπ.
Με απφθαζή ηεο εκεξνκελίαο 14.10.2010, ε θαζ’ εο ε αίηεζε 1
επέβαιε ζηνπο αηηεηέο δηνηθεηηθφ πξφζηηκν χςνπο €1.360.707.
Η απφθαζε ησλ θαζ’ σλ ε αίηεζε δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 12.11.2010.
Δλαληίνλ ηεο σο άλσ απφθαζεο νη αηηεηέο θαηαρψξεζαλ ηελ
πξνζθπγή αξ. 1/2011.
ηηο 19.9.2011, νη ζπλήγνξνη ηεο θαζ’ εο ε αίηεζε 1 δέρηεθαλ
αθχξσζε ηεο απφθαζεο ηεο θαζ’ εο ε αίηεζε 1 ελφςεη ηεο
απφθαζεο ηεο πιήξνπο Οινκέιεηαο ζηελ ππφζεζε Exxon Mobil
κ.ά. ν. Επιηροπής Προζηαζίας ηοσ Ανηαγωνιζμού (2011) 3Α
Α.Α.Δ. 449 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζπγθξφηεζε ηεο θαζ’ εο ε
αίηεζε 1 θξίζεθε παξάλνκε.
Σν

Τπνπξγηθφ

πκβνχιην

κε

απφθαζή

ηνπ

εκεξνκελίαο

20.12.2011 δηφξηζε λέα ζχλζεζε ηεο θαζ’ εο ε αίηεζε 1.
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Η θαζ’ εο ε αίηεζε ππφ ηε λέα ηεο ζχλζεζε, ζε ζπλεδξία ηεο
εκεξνκελίαο 26.1.2012 απνθάζηζε φπσο αλαθαιέζεη φιεο ηηο
απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ππφ ηελ αθπξσζείζα ζχλζεζή ηεο θαη
απνθάζηζε λα εγθξίλεη θαη πηνζεηήζεη ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο
εκεξνκελίαο 14.2.2008 ππφ ηελ πξν-πξνεγνχκελε ζχλζεζή ηεο
γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο απφ ηελ ππεξεζία κε βάζε ην
πξαγκαηηθφ θαη λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ νπζηψδνπο ρξφλνπ.
Απνθάζηζε επίζεο ηελ εμ ππαξρήο δηεμαγσγή έξεπλαο.
Δλεκεξψζεθαλ ζρεηηθά νη εκπιεθφκελνη.
ηηο 28.3.2012 ε ππεξεζία ππέβαιε γξαπηή έθζεζε ζηελ θαζ’ εο ε
αίηεζε

1

πεξηγξάθνληαο

ηε

δηαδηθαζία

πνπ

πξνεγήζεθε

νπζηαζηηθά επαλαιακβάλνληαο ηα ίδηα πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην
ζεκείσκά ηεο εκεξνκελίαο 8.12.2008 αθνχ δελ δηεμάρζεθε
νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα.
Η θαζ’ εο ε αίηεζε 1 ζε ζπλεδξία ηεο εκεξνκελίαο 30.3.2012
απνθάζηζε φηη πηζαλνινγείηαη εθ πξψηεο φςεσο παξάβαζε ηνπ
πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνπ θαη απνθάζηζε λα
πξνρσξήζεη ζηε ζχληαμε έθζεζεο αηηηάζεσλ.
ε ζπλεδξία ηεο εκεξνκελίαο 30.4.2012 ε θαζ’ εο ε αίηεζε 1
απνθάζηζε φπσο εγθξίλεη ηελ έθζεζε αηηηάζεσλ πνπ ζπληάρζεθε
θαη ηελ θνηλνπνηήζεη ζηνπο αηηεηέο θαιψληαο ηνπο λα ππνβάινπλ
γξαπηψο ηηο ζέζεηο ηνπο θαη παξαζηνχλ ελψπηφλ ηεο ζε
θαζνξηζκέλε εκεξνκελία.
Η έθζεζε αηηηάζεσλ θνηλνπνηήζεθε ζηνπο αηηεηέο θαη ζηνπο
θαηαγγέιινληεο κε επηζηνιή εκεξνκελίαο 9.5.2012.
Σα κέξε ππέβαιαλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη αθνινχζεζε πξνθνξηθή
δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο θαζ’ εο ε αίηεζε 1.
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ε ζπλεδξία ηεο εκεξνκελίαο 13.7.2012 ε θαζ’ εο ε αίηεζε 1
απνθάζηζε φηη νη αηηεηέο παξάβεθαλ ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ
Αληαγσληζκνχ Νφκν. Σελ απφθαζή ηνπο απηή ηελ θνηλνπνίεζαλ
ζηνπο αηηεηέο ζηηο 2.8.2012 ελεκεξψλνληάο ηνπο ηαπηφρξνλα γηα
ηελ πξφζεζε ηνπο λα επηβάινπλ δηνηθεηηθφ πξφζηηκν θαη δίδνληαο
ηελ επρέξεηα ζηνπο αηηεηέο λα ππνβάινπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζε ζρέζε
κε ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ.
ε ζπλεδξία ηνπο εκεξνκελίαο 11.9.2012 ε θαζ’ εο ε αίηεζε 1
απνθάζηζε ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ ζηνπο αηηεηέο
χςνπο €637.112. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηήζεθε ζηνπο αηηεηέο
ζηηο 8.10.2012 θαη απνηειεί ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε.
Μεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ γξαπηψλ αγνξεχζεσλ θαη ζχκθσλα κε
νδεγίεο

ηνπ

Γηθαζηεξίνπ,

νη

δηάδηθνη

θαηαρψξεζαλ

ζπκπιεξσκαηηθέο γξαπηέο αγνξεχζεηο επί ηνπ ιφγνπ αθπξφηεηαο
πνπ εγείξνπλ νη αηηεηέο θαη αθνξά παξαλνκία ζηε ζπγθξφηεζε ηεο
θαζ’ εο ε αίηεζε 1. Απηφο ν ιφγνο αθπξφηεηαο έρεη πξνηεξαηφηεηα
εμέηαζεο.
Οη αηηεηέο ηζρπξίδνληαη φηη θαηά ηνλ ρξφλν έλαξμεο ηεο
δηαδηθαζίαο, δειαδή ζηηο 26.1.2012, ε θαζ’ εο ε αίηεζε δελ είρε
λφκηκα ζπγθξνηεζεί αθνχ ε απφθαζε γηα δηνξηζκφ ηεο πξνέδξνπ
θαη ησλ κειψλ ηεο δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο

ζηηο

27.1.2012

θαη

ε

δεκνζίεπζε

απνηειεί

πξνυπφζεζε ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ δηνξηζκνχ. Καηά ην ζηάδην
ησλ δηεπθξηλίζεσλ, ν ζπλήγνξνο ησλ αηηεηψλ ηζρπξίζηεθε επίζεο
φηη πάζρεη ε ζπγθξφηεζε θαη ιφγσ ηεο αλαξκνδηφηεηαο πνπ είρε ε
Τπνπξγφο λα θνηλνπνηήζεη ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ.
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ηηο 20.12.2011 ιήθζεθε απφθαζε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην
γηα

ηνλ

δηνξηζκφ

ηεο

πξνέδξνπ,

ησλ

κειψλ

θαη

ησλ

αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο θαζ’ εο ε αίηεζε 1. Με επηζηνιέο ηεο
εκεξνκελίαο 28.12.2011 ε Τπνπξγφο Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη
Σνπξηζκνχ, πιεξνθφξεζε ηα πξφζσπα απηά φηη ην Τπνπξγηθφ
πκβνχιην ελέθξηλε ηνλ δηνξηζκφ ηνπο κε ηζρχ απφ 20.12.2011. Η
απφθαζε

ηνπ

Τπνπξγηθνχ

πκβνπιίνπ

δεκνζηεχηεθε

ζηελ

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 27.1.2012.
χκθσλα κε ην πεξηερφκελν ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαο ηεο
θαζ’ εο ε αίηεζε 1 εκεξνκελίαο 26.1.2012, ε θαζ’ εο ε αίηεζε 1
αλαθάιεζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηεο πνπ αθνξνχζαλ
ηελ θαηαγγειία πνπ ππέβαιε ε εηαηξεία Netsmart (Cyprus) Ltd θαη
αθνχ εμέηαζε ην πιηθφ πνπ βξηζθφηαλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο κε
ηελ αθπξσζείζα ζχλζεζή ηεο, απνθάζηζε λα δψζεη νδεγίεο ζηελ
ππεξεζία γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο
έθζεζεο.
Μεηά ηελ πην πάλσ απφθαζε, αθνινχζεζε ε δηαδηθαζία πνπ
νδήγεζε ζηελ έθδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο.
Οη θαζ’ σλ ε αίηεζε ζε απάληεζε ηνπ επηρεηξήκαηνο ησλ αηηεηψλ
ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, παξαπέκπνπλ ζηελ ππφζεζε Ανηέννα
Λίμιηεδ ν. Αρτής Ραδιοηηλεόραζης Κύπροσ (2013) 3 Α.Α.Δ.
738.
Σν εθεηείν, αληηκεησπίδνληαο ην εξψηεκα θαηά πφζν ην Άξζξν
57.4 ηνπ πληάγκαηνο θαζηζηά ηε δεκνζίεπζε αλαγθαία γηα
ζθνπνχο λνκηθήο ππφζηαζεο ηεο πξάμεο θαηέιεμε φηη:
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«ηελ πεξίπησζε αηνκηθψλ πξάμεσλ φκσο δελ ζπληξέρεη
αλάινγε εθ ησλ πξαγκάησλ αλάγθε δεκνζίεπζεο πξνο
ηειείσζε ηεο πξάμεο. […]
Η αλαθνξά ηνπ Άξζξνπ 57.4, φηη ν Πξφεδξνο θαη ν
Αληηπξφεδξνο «εθδίδνπζη» ηελ απφθαζε δηά ηεο
δεκνζηεχζεσο, εμππαθνχεη ην έγθπξν θαη ηειεησζέλ ηεο
πξάμεο ηελ νπνία θαη εθδίδνπλ. Πεξαηηέξσ, ην Άξζξν 57.4
δελ θαζηζηά ηε δεκνζίεπζε αλαγθαία ζε θάζε πεξίπησζε,
αθνχ παξέρεη ην δηθαίσκα ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην λα
απνθαζίζεη, ζηα πιαίζηα ηεο απφθαζεο ηνπ, λα κελ ηε
δεκνζηεχζεη. Αλ φκσο ε δεκνζίεπζε ήηαλ αλαγθαία γηα
ζθνπνχο ηειείσζεο θαη ππφζηαζεο ηεο απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, δελ ζα κπνξνχζε ηνχην λα
εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ
αθνχ αθνξά ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ πξάγκαηνο. Η δπλαηφηεηα
πνπ παξέρεηαη πξνο ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην λα κε
δεκνζηεχζεη νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ θαίλεηαη ινηπφλ λα
ζπλαξηάηαη κάιινλ πξνο ην θαηά ηελ θξίζε ηνπ ρξήζηκν ή
επηζπκεηφ, αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο ηεο δεκνζίεπζεο,
παξά πξνο ην απαξαίηεην γηα ζθνπνχο ηειείσζεο θαη
ππφζηαζεο ηεο απφθαζεο. Η δεκνζίεπζε δελ κπνξεί λα
είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο απφθαζεο αλαιφγσο ηεο
επηινγήο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.»
Οη αηηεηέο επηρεηξεκαηνινγνχλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε δελ
ηπγράλεη εθαξκνγήο ζηελ πεξίπησζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο
ηνπ Αληαγσληζκνχ αθνχ δελ πξφθεηηαη γηα νξγαληζκφ δεκνζίνπ
δηθαίνπ σο ε Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο. Δπηρεηξεκαηνινγνχλ,
επίζεο, φηη αθνχ ε θνηλνπνίεζε δελ έγηλε λφκηκα ηφηε ε πξάμε
είλαη ζαλ λα νπδέπνηε θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη
ζπλεπψο ε δεκνζίεπζή ηεο ήηαλ αλαγθαία, ζε αληίζεζε κε ηα
γεγνλφηα ζηελ Ανηέννα ν. Αρτής Ραδιοηηλεόραζης.
Η πξάμε δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο θαζ’ εο ε αίηεζε 1 απνηειεί
αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε αθνχ απνδέθηεο ηεο είλαη αηνκηθψο
νξηδφκελα πξφζσπα. Ωο ηέηνηα, σο έρεη ήδε απνθαζηζηεί ζηελ
ππφζεζε Ανηέννα ν. Αρτής Ραδιοηηλεόραζης, δελ απαηηεί
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δεκνζίεπζε γηα λα επέιζεη ε ηειείσζε ηεο πξάμεο θαη ε κε
δεκνζίεπζή ηεο δελ επεξεάδεη ηε λνκηκφηεηά ηεο. Η θχζε ηεο θαζ’
εο ε αίηεζε 1 θαηά πφζν, δειαδή, είλαη νξγαληζκφο δεκνζίνπ
δηθαίνπ ή επνπηηθή αξρή ή νηηδήπνηε άιιν δελ ζεσξψ φηη αθήλεη
πεξηζψξην δηαθνξνπνίεζεο απφ ηελ εξκελεία πνπ ήδε δφζεθε
απφ ην δηθαζηήξην ζην Άξζξν 57.4 ηνπ πληάγκαηνο.
Σν άιιν ζθέινο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ αηηεηψλ αθνξά ηε
λνκηκφηεηα ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ. Παξφιν πνπ ν ηζρπξηζκφο απηφο δελ αλαπηχρζεθε
ζηηο γξαπηέο αγνξεχζεηο πνπ θαηαρψξεζαλ νη αηηεηέο αιιά
πξνθνξηθά

θαηά ην ζηάδην ησλ δηεπθξηλίζεσλ,

θξίλσ φηη

θαιχπηεηαη απφ ην λνκηθφ ζεκείν 15 ηεο πξνζθπγήο ησλ αηηεηψλ
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πάζρνπζα ζπγθξφηεζε θαη ηελ άθπξε
δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε. Γφζεθε, ελ πάζε πεξηπηψζεη, ε
επρέξεηα ζηνπο θαζ’ σλ ε αίηεζε λα κειεηήζνπλ θαη απαληήζνπλ
ζηελ ελ ιφγσ επηρεηξεκαηνινγία επίζεο πξνθνξηθά.
χκθσλα

κε

ηηο

επηζηνιέο

εκεξνκελίαο

28.12.2011

πνπ

θαηαηέζεθαλ σο Σεθκήξην 2Α, ε Τπνπξγφο Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο
θαη Σνπξηζκνχ πιεξνθφξεζε ηελ πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο θαζ’ εο
ε αίηεζε 1 γηα ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ λα
εγθξίλεη ηνπο δηνξηζκνχο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο.
Σν Άξζξν 60.2 ηνπ πληάγκαηνο πξνλνεί φηη:
«Οη δπν γξακκαηείο ηεο θνηλήο γξακκαηείαο ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ δηεπζχλνπζη ην γξαθείνλ ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ θαη, ζπκθψλσο ησλ νδεγηψλ ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ, παξίζηαληαη εηο ηαο ζπλεδξηάζεηο απηνχ
ηεξνχληεο ηα πξαθηηθά θαη δηαβηβάδνπζη ηαο απνθάζεηο ηνπ
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ εηο ηαο αξκνδίνπο αξράο ή εηο ηα
αξκφδηα φξγαλα ή πξφζσπα.»
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Η ζπλήγνξνο ησλ θαζ’ σλ ε αίηεζε νξζά επηρεηξεκαηνιφγεζε φηη ε
πην πάλσ πξφλνηα ξπζκίδεη ηε δηαβίβαζε ησλ απνθάζεσλ θαη φρη
ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο. Γελ πξνλνεί, δειαδή, ην ζπγθεθξηκέλν
άξζξν φηη νη απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη λα
θνηλνπνηνχληαη κφλν απφ ηελ γξακκαηεία απηνχ αιιά ε γξακκαηεία
έρεη ηελ επζχλε ηεο δηαβίβαζήο ηνπο ζηηο αξκφδηεο αξρέο, φξγαλα
ή πξφζσπα.
Πξφζζεηα, ην άξζξν 9(1) ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ
Νφκνπ, Ν.13(Ι)/2008, πξνλνεί φηη:
«Η Δπηηξνπή είλαη πεληακειήο θαη απαξηίδεηαη απφ ηνλ
Πξφεδξν θαη ηέζζεξα άιια κέιε, νη νπνίνη δηνξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ πξφηαζε
ηνπ Τπνπξγνχ.»
χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ, «Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ
Τπνπξγφ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ.
Η θαζ’ εο ε αίηεζε 1 είλαη βέβαηα αλεμάξηεηε επηηξνπή φπσο
εμάιινπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ Νφκνπ. Απηφ, φκσο, δελ
αθαηξεί απφ ηνλ εθάζηνηε Τπνπξγφ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη
Σνπξηζκνχ ηελ εκπινθή ηνπ ζε ζρέζε κε ηα πξφζσπα πνπ ζα
απαξηίδνπλ ηελ Δπηηξνπή. Καη’ επέθηαζε, είλαη θαη ην αξκφδην
πξφζσπν γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πξνζψπσλ απηψλ.
Ωο πξνο ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο, νη αηηεηέο πξνβάιινπλ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο αθπξφηεηαο:
- Λφγσ ησλ εμνπζηψλ πνπ θαηέρεη ε ΔΠΑ λα δηαπηζηψλεη
δηνηθεηηθέο παξαβάζεηο θαη λα επηβάιιεη δηνηθεηηθά πξφζηηκα,
απνηειεί παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 12.2 θαη 179 ηνπ
πληάγκαηνο ε δεχηεξε εμέηαζε θαη επηβνιή δηνηθεηηθνχ
πξνζηίκνπ.
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- Καζ’

ππέξβαζε εμνπζίαο θαη παξάλνκα

επέβαιε ην

δηνηθεηηθφ πξφζηηκν αθνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 41(1)(β)
ηνπ Νφκνπ απηφ πξέπεη λα επηβάιιεηαη εληφο πέληε εηψλ.
- Έιιεηςε δένπζαο έξεπλαο.
- Πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
αγνξάο, ηεο νπζηψδνπο ππεξεζίαο θαη ηνπ ιφγνπ άξλεζεο
πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο.
- Δζθαικέλε αληίιεςε ησλ γεγνλφησλ.
ε απάληεζε ηνπ πξψηνπ ιφγνπ αθπξφηεηαο, νη θαζ’ σλ ε αίηεζε
ηζρπξίδνληαη φηη ζπλεπεία ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ζηελ ππφζεζε
Exxon Mobil κ.ά., φιεο νη πξάμεηο θαη απνθάζεηο ηεο θαζ’ εο ε
αίηεζε 1 ζεσξνχληαη άθπξεο θαη εμαθαλίδνληαη εμ ππαξρήο
ζπλεπψο, θαη ε αξρηθή απφθαζε γηα επηβνιή δηνηθεηηθνχ
πξνζηίκνπ ελψ ηαπηφρξνλα ε θαζ’ εο ε αίηεζε 1 έρεη ππνρξέσζε
θαη έλαληη ησλ θαηαγγειιφλησλ λα επαλεμεηάζεη. Αλαθέξνπλ
επίζεο φηη ιφγσ ηεο αθχξσζεο ησλ αξρηθψλ απνθάζεσλ, νη
αηηεηέο δελ κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη σο «απαιιαρζέληεο» ππφ ηελ
έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 12.2 ηνπ πληάγκαηνο.
Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ Άξζξνπ 12 ηνπ πληάγκαηνο πξνλννχλ
φηη:
«1. Οπδείο θεξχζζεηαη έλνρνο νηνπδήπνηε αδηθήκαηνο ιφγσ
πξάμεσο ή παξαιείςεσο κε ζπληζηψζεο αδίθεκα
ζπκθψλσο ησ λφκσ ησ ηζρχνληη θαηά ηνλ ρξφλνλ ηεο
ηειέζεσο απηήο θαη εηο νπδέλα επηβάιιεηαη δη’ αδίθεκα ηη
πνηλή βαξπηέξα ηεο ξεηψο πξνβιεπνκέλεο ππφ ηνπ θαηά
ηνλ ρξφλνλ ηεο ηειέζεσο ηζρχνληνο λφκνπ.
2. Ο απαιιαγείο ή θαηαδηθαζζείο δελ δηθάδεηαη εθ δεπηέξνπ
δηά ην απηφ αδίθεκα. Οπδείο ηηκσξείηαη εθ δεπηέξνπ δηά ηελ
απηήλ πξάμηλ ή παξάιεηςηλ, εθηφο εάλ ζπλεπεία ηαχηεο
πξνεθιήζε ζάλαηνο.»
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Όπσο αλαθέξεη ν Α. Λνίδνπ ζην ζχγγξακκά ηνπ «ύνηαγμα
Κσπριακής Δημοκραηίας», ην Άξζξν 12 πεξηιήθζεθε ζην
χληαγκα

επηπξφζζεηα

ηνπ

Άξζξνπ

30

πνπ

ζεζπίδεη

ηα

δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, κε ζθνπφ λα
θαιχςεη ηα εηδηθά δηθαηψκαηα ησλ θαηεγνξνπκέλσλ.
Η ρξήζε ηνπ φξνπ «αδίθεκα» ζην πην πάλσ Άξζξν κεηαθξάδεηαη
ζηελ Αγγιηθή σο «offence» πξνζδίδνληαο έηζη πνηληθή ρξνηά ζηνλ
φξν (Lefkos Georghiades v. The Republic (1969) 3 C.L.R. 396).
Σν χληαγκα θαζηζηά ηε Γηθαηνζχλε ηνλ κφλν θξηηή ηεο πνηληθήο
επζχλεο αηφκνπ (Ηλίας Κσριακίδης κ.ά. ν. Δημοκραηίας (1997)
3 Α.Α.Δ. 485).
Η θαζ’ εο ε αίηεζε 1 ζπληζηά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23(1) ηνπ
Ν.13(Ι)/2008, ηελ αξρή αληαγσληζκνχ ηεο Γεκνθξαηίαο γηα
ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 81 θαη 82 ηεο πλζήθεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη αξκνδηφηεηέο ηεο πξνλννχληαη ζην
άξζξν 23(2) ηνπ Νφκνπ.
Η θαζ’ εο ε αίηεζε 1 απνηειεί δηνηθεηηθφ φξγαλν. Ωο δηνηθεηηθφ
φξγαλν νθείιεη, φπσο νξζά ππνδεηθλχνπλ νη αηηεηέο, ζχκθσλα κε
ηηο πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ 179 ηνπ πληάγκαηνο λα ιεηηνπξγεί θαηά
ηξφπν ζχκθσλν κε ην χληαγκα.
Δληνχηνηο, δελ κπνξψ λα ζπκθσλήζσ κε ηελ εηζήγεζε ησλ
αηηεηψλ φηη πιήηηνληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο πνπ θαηνρπξψλνληαη
ζην Άξζξν 12.2 κε ηελ επαλεμέηαζε κίαο αθπξσζείζαο δηνηθεηηθήο
πξάμεο. Σν απνηέιεζκα ηεο αθχξσζεο ηεο πξάμεο ήηαλ ε εμ
ππαξρήο εμαθάληζή ηεο σο άθπξε θαη ζπλεπψο - αθφκα θαη εάλ
ζεσξήζνπκε φηη ηπγράλεη εθαξκνγήο ην Άξζξν 12.2 ηνπ
πληάγκαηνο ζε ηέηνηαο θχζεο δηαδηθαζίεο - δελ ππάξρεη
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δεδηθαζκέλν ην νπνίν λα πξέπεη λα δηαθπιαρηεί αιιά θαη νχηε
παξάβαζε ηνπ Άξζξνπ 12.2 αθνχ ε αξρή ηνπ non bis in idem πνπ
δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ πξνυπνζέηεη ε
πξψηε δίθε λα ήηαλ έγθπξε.
Πξφζζεηα, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία εμέηαζεο
θαηαγγειίαο, εκπίπηεη ζηηο δέζκηεο αξκνδηφηεηεο ηεο θαζ’ εο ε
αίηεζε 1 θαη ζπλεπψο κεηά ηελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο ε θαζ’ εο
ε αίηεζε 1 νθείιεη λα εθδψζεη απφθαζε απνθεχγνληαο ηα λνκηθά
ειαηηψκαηα γηα ηα νπνία αθπξψζεθε ε αξρηθή ηεο απφθαζε.
Δληνχηνηο, δηαπηζηψλσ έλα άιιν ζθάικα ζηε δηαδηθαζία πνπ
εγείξεηαη απφ ηνπο αηηεηέο ζηελ πξνζθπγή ηνπο σο λνκηθφο ιφγνο
12 θαη αλαθέξεηαη έζησ θαη ιαθσληθά ζηε γξαπηή ηνπο αγφξεπζε
ζηελ παξάγξαθν Β10 ελψ παξέκεηλε αλαπάληεηνο απφ ηνπο θαζ’
σλ ε αίηεζε. Ο ιφγνο απηφο αθνξά ην ρξνληθφ εχξνο εμέηαζεο ηεο
θαηαγγειίαο απφ ην 2005 κέρξη ην 2010.
χκθσλα κε ην άξζξν 57 ηνπ πεξί Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Γηθαίνπ Νφκν, Ν. 158(Ι)/1999, κεηά ηελ αθπξσηηθή απφθαζε ε
πξάμε εμαθαλίδεηαη θαη ε δηνίθεζε ππνρξενχηαη λα επαλαθέξεη ηα
πξάγκαηα ζηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαλ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο
πξάμεο πνπ αθπξψζεθε.
Σν απνηέιεζκα ηεο αθχξσζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο
ζηελ

ππφζεζε

1/2011

ήηαλ

ε

εμαθάληζε

ηεο

απφθαζεο

εκεξνκελίαο 14.10.2010 θαη ην απνηέιεζκα ηεο αθχξσζεο ηεο
απφθαζεο ζηελ ππφζεζε Exxon Mobil κ.ά. ήηαλ ε εμαθάληζε
νησλδήπνηε πξάμεσλ ή απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ππφ ηελ
ζπγθεθξηκέλε παξάλνκε ζπγθξφηεζε.
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Η θαζ’ εο ε αίηεζε 1, σο αλαθέξεηαη ζην πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξίαο
ηεο εκεξνκελίαο 26.1.2012 θαζφξηζε σο ρξφλν ιήςεο ηεο
αλαθαινχκελεο απφθαζεο ηηο 8.1.2009. Σαπηφρξνλα, ελέθξηλε θαη
πηνζέηεζε ηελ απφθαζε εκεξνκελίαο 14.2.2008 γηα ηε δηεμαγσγή
έξεπλαο, δίδνληαο νδεγίεο ζηελ Τπεξεζία λα πξνβεί ζηε
δηεμαγσγή έξεπλαο κε βάζε ην πθηζηάκελν θαηά ηνλ θξίζηκν
ρξφλν, λνκηθφ θαη πξαγκαηηθφ θαζεζηψο.
Σν λνκηθφ θαη πξαγκαηηθφ θαζεζηψο ζα έπξεπε λα ήηαλ απηφ πνπ
δηακνξθψζεθε θαηά ηνλ ρξφλν ιήςεο ηεο αλαθαινχκελεο
απφθαζεο δειαδή, ζηηο 8.1.2009. Μέρξη ηηο 8.1.2009, ε ππεξεζία
είρε ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ην ζεκείσκα κε ηηο εηζεγήζεηο ηεο ζηελ
βάζε ησλ νδεγηψλ πνπ ηεο είραλ δνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ζηηο
14.2.2008 ππφ λφκηκε ζχλζεζε, ελέξγεηα ηελ νπνία νη θαζ’ σλ ε
αίηεζε πηνζέηεζαλ.
Με βάζε ηα πην πάλσ, θαηαιήγσ φηη νη θαζ’ σλ ε αίηεζε
ελήξγεζαλ παξάλνκα φηαλ επέθηεηλαλ ηελ έξεπλα θαη ζπλεπψο
ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ πέξαλ ηεο 8.1.2009 πνπ ήηαλ ν
ρξφλνο ιήςεο ηεο αλαθαινχκελεο απφθαζεο.
Δλ φςεη ηεο πην πάλσ θαηάιεμήο κνπ, δελ ζεσξψ αλαγθαίν λα
εμεηάζσ ηνπο ππφινηπνπο ιφγνπο αθπξφηεηαο.
Γηα ηνπο πην πάλσ ιφγνπο, ε πξνζθπγή επηηπγράλεη θαη ε
πξνζβαιιφκελε απφθαζε αθπξψλεηαη κε €1.400 έμνδα πιένλ
Φ.Π.Α. ππέξ ησλ αηηεηψλ.

Δ. Μηραήι,
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