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ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ :
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΑΓΩΓΕΣ (STAND ALONE ACTIONS)

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΓΩΓΕΣ (FOLLOW-ON ACTIONS)
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
➢

Σύστημα κοινοποιήσεων (άρθρα 5, 6 και 7 της οδηγίας 2014/104/ΕΕ) : Μπορεί να αφορά τόσο
στη θεμελίωση της βάσης της αγωγής / σε ουσιαστική ένσταση. Π.χ. θεμελίωση καρτελικής
σύμπραξης – ένσταση ότι ο εναγόμενος δεν συμμετείχε ή συμμετείχε περιφερειακά.

➢

Mετακύλιση της ζημίας  ως βάση της αγωγής (το κλασσικό παράδειγμα του
απομακρυσμένου αγοραστή / ως ένσταση / υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου

➢

Ποσοστικοποίηση (Άρθρο 17 της οδηγίας) / απόδειξη της παράβασης – έριδα για την έκταση
της ζημίας

Stand alone actions

Follow – on actions

Οιονεί αποκλειστική
στήριξη

Επικουρική στήριξη

Δεν υπάρχει απόφαση
της αρχής
ανταγωνισμού επί της
παραβάσεως ούτε
διαβαθμισμένα έγγραφα

Υπάρχει πλήρης
διοικητικός φάκελος

Κατά πάσα πιθανότητα ο Ενδέχεται να υπάρχουν
ενάγων /εναγόμενος δεν έγγραφα
θα διαθέτει έγγραφα
ποσοτικοποίησης
ποσοτικοποίησης της
ζημίας

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
-

Εύλογη «προαπόδειξη» - άρθρο 5 παρ. 1
και παρ. 3, στοιχ. α) της οδηγίας

-

Προηγούμενη ακρόαση  διαδικαστικό
όριο στη δίκη τιθέμενο από την οδηγία
(άρθρο 5 παρ. 7 της οδηγίας)

-

Επίδειξη εγγράφου – άρθρα 450-452
ΚΠολΔ

-

Ασφαλιστικά μέτρα 682 επ. ΚΠολΔ – π.χ.
687 παρ. 1 ΚΠολΔ δεν μπορεί να
εφαρμοστεί
/
ανάγκη
ειδικών
ρυθμίσεων.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΑΓΩΓΕΣ (1)

«Γνήσια» αυτοτελείς αγωγές : ο ενάγων επιλέγει συνειδητά το δρόμο των πολιτικών
δικαστηρίων  κάτι τέτοιο στην πράξη θα είναι σπάνιο συνδέεται όμως και με το
σύστημα προτεραιοποίησης των υποθέσεων από την αρχή ανταγωνισμού [α. 14
παρ. 2, στοιχ. ιδ-αα) και ιε) του ν. 3959 και Απόφαση ΕΑ 616/2015). Το θύμα δεν
προβαίνει σε καταγγελία διότι πιθανολογεί ότι η υπόθεση δεν θα προτεραιοποιηθεί
από την αρχή ανταγωνισμού κατά τον επιθυμητό τρόπο.
«Προτέρημα»  τα στοιχεία εφόσον τελικά δεν επιληφθεί η αρχή ανταγωνισμού δεν
υπόκεινται σε διαβάθμιση.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΑΓΩΓΕΣ (2)

«Νόθες» αυτοτελείς αγωγές  είτε άλλο θύμα προσέφυγε στην αρχή
ανταγωνισμού / είτε η αρχή επιλήφθηκε αυτεπάγγελτα
-

Διακοπή της παραγραφής (άρθρο 10 παρ.4 της οδηγίας)

-

Κατά πάσα πιθανότητα αναβολή της δίκης (α. 249 ΚΠολΔ)

-

Διαβάθμιση των εγγράφων

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΓΩΓΕΣ (1)

➢

Ως επί το πλείστον συνειδητή επιλογή του ενάγοντος / αλλά και
επίδραση στη θέση λοιπών θυμάτων (π.χ. έμμεσοι αγοραστές
μπορεί να ασκήσουν κύρια παρέμβαση (α. 79 ΚΠολΔ) στην
ανοιγείσα δίκη

➢

Ειδική ανάγκη προστασίας απομακρυσμένου αγοραστή –
αποδεικτικές διευκολύνσεις – άρθρο 14 παρ.2 της οδηγίας – θέσπιση
μαχητού τεκμηρίου μετακύλισης.

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΓΩΓΕΣ (2)

-

Πλεονέκτημα  αμάχητο τεκμήριο συντέλεσης της παράβασης που
διαπιστώνεται με τελεσίδικη απόφαση εθνικής αρχής ανταγωνισμού ή
αναθεωρητικού δικαστηρίου / διατήρηση της δυνατότητας
προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ – άρθρο 9 παρ. 1 και 3 της
οδηγίας

-

«Μειονέκτημα»  εφαρμογή του περιορισμού της διαβάθμισης των
εγγράφων.

ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ (PASSING ON)

-

Ως ένσταση του εναγομένου / ως κύρια βάση της αγωγής του
έμμεσου αγοραστή

-

Επικουρία του απομακρυσμένου αγοραστή – τεκμήριο μετακύλισης –
άρθρο 14 παρ. 2 της οδηγίας

-

Ταυτότητα προϋποθέσεων / βαθμού προστασίας με το σύστημα των
κοινοποιήσεων

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (1) - ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

-

Ελάχιστος κανόνας τιθέμενος από την οδηγία περί μη απαραδέκτου των αποδεικτικών μέσων –
αρχή της πρακτικής αποτελεσματικότητα αρυόμενη εκ της αρχής της δικονομικής αυτονομίας
– άρθρο 17 παρ. 1 της οδηγίας

-

Αρχή του μαχητού τεκμηρίου ζημίας – περιορισμός στις συμπράξεις και όχι στην κατάχρηση
δεσπόζουσας θέσης – άρθρο 17 παρ. 2 της οδηγίας.

-

Συνδρομή (ενείδει amicus curiae) των ΕΑΑ - άρθρο 17 παρ. 3 της οδηγίας – την παρέμβαση
θα μπορεί να προκαλέσει ο διάδικος κατά τα γενικώς ισχύοντα. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αντίστοιχα εφαρμογή του άρθρου 15 παρ. 1 του Κανονισμού 1/2003.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (2)

-

Γενική προσέγγιση του αντιπαραδείγματος (διέπει τις επιμέρους
μεθόδους ποσοτικοποίησης)

-

Το ζήτημα των οικονομικών εκθέσεων – το πρόβλημα των
απορρήτων στοιχείων – πρβλ. και άρθρο 8 παρ. 1 στοιχ. γ) της
οδηγίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !

