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Περίληψη 
 

Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι το δικαίωμα αποζημίωσης από 

παραβίαση των αντιανταγωνιστικών διατάξεων στην ενωσιακή έννομη τάξη, την έννομη 

τάξη ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ και την ομοσπονδιακή έννομη τάξη των ΗΠΑ. Η 

δυνατότητα έγερσης αγωγών αποζημίωσης αποτελεί ίσως την σημαντικότερη έκφανση της 

ιδιωτικής εφαρμογής του ανταγωνισμού. Στην ΕΕ η δυνατότητα αποζημίωσης των 

ζημιωθέντων από παραβίαση των αντιανταγωνιστικών διατάξεων προβλέφθηκε πρόσφατα με 

την Οδηγία 104/2014. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού νομοθετήματος, η 

αποζημίωση ανέρχεται στο σύνολο της ζημίας των ζημιωθέντων, δικαίωμα έγερσης της 

σχετικής αγωγής έχουν τόσο οι άμεσοι, όσο και οι έμμεσοι αγοραστές, ενώ δεν προβλέπεται 

κάποια ρύθμιση για την άσκηση συλλογικών αγωγών. Απ’ την άλλη πλευρά, στην 

ομοσπονδιακή έννομη τάξη των ΗΠΑ, το δικαίωμα αποζημίωσης προβλέπεται, ήδη από το 

1890, με το νόμο Σέρμαν. Ο νόμος Κλέιτον, ο οποίος τροποποίησε το Νόμο Σέρμαν, 

προβλέπει ότι η αποζημίωση ανέρχεται στο τριπλάσιο της ζημίας που υπέστησαν οι 

ζημιωθέντες. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη νομολογία του Ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ, 

δικαίωμα έγερσης των σχετικών αγωγών έχουν μόνο οι άμεσοι αγοραστές, ενώ ο Κώδικας 

Πολιτικής Δικονομίας των ΗΠΑ παρέχει τη δυνατότητα άσκησης συλλογικών αγωγών. Η 

συγκριτική επισκόπηση αποσκοπώντας στην σαφέστερη και σφαιρική κατανόηση των 

σχετικών νομικών ζητημάτων και θεσμών σε ΕΕ, κράτη μέλη της και ΗΠΑ αποτελεί και την 

πρωτοτυπία της εργασίας. 

Λέξεις κλειδιά: αντιανταγωνιστική ζημία, αποζημίωση, συλλογικές αγωγές 

Abstract 

Subject of this LLM dissertation is the right to compensation for violations of antitrust law in 

European Union law, in member states law and US federal law. The possibility of bringing 

lawsuit for damages is perhaps the most significant manifestation of competition law’s private 

enforcement. In the European Union, compensation for victims of violations of anti-

competitive provisions has recently been provided by Directive 104/2014. According to the 

provisions of EU law, the compensation is the total amount of damage suffered by the injured, 

both direct and indirect purchasers have the right to institute the action, and there is no 

provision for class actions.On the other hand, in US federal law, the right to compensation has 

been provided by the Sherman Act since 1890. The Clayton Law, which amended the 

Sherman Act, provides that compensation is three times the damage suffered by the injured. 

Further, according to the case law of the US Supreme Court, only direct purchasers have the 

right to file such lawsuits, and the Federal Rules of Civil Procedure provides for class actions. 

The comparative study aiming at the clearest and the global understanding of the relevant 

legal issues and institutions in the EU, its member states and in the USA, is tantamount to the 

originality of this dissertation. 

 

Key words: antitrust damage, compensation, class actions 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 
 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση των βασικότερων νομικών ζητημάτων 

του δικαιώματος αποζημίωσης από παραβίαση των αντιανταγωνιστικών διατάξεων, 

μεταξύ της Ενωσιακής έννομης τάξης και της ομοσπονδιακής έννομης τάξης των 

ΗΠΑ. Η ύπαρξη και η διατήρηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού εντός μιας αγοράς 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ομοιογενή ανάπτυξή της. Η ανάγκη αυτή για 

προστασία του ανταγωνισμού δεν φέρει αποκλειστικά εθνικό χαρακτήρα, αντιθέτως 

περιβάλλεται από έναν διεθνή μανδύα. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός προστατεύεται 

αφενός μεν, μέσω της δημόσιας εφαρμογής, της εφαρμογής δηλαδή κυρώσεων και 

προστίμων από τις αρχές προστασίας του ανταγωνισμού, αφετέρου δε μέσω της 

ιδιωτικής εφαρμογής, της έγερσης δηλαδή αστικών αξιώσεων των ζημιωθέντων από 

παραβίαση των αντιανταγωνιστικών διατάξεων. Καίριο ρόλο στο πλαίσιο της 

ιδιωτικής εφαρμογής  του δικαίου ανταγωνισμού διαδραματίζει η δυνατότητα 

έγερσης αγωγής αποζημίωσης από τους ζημιωθέντες, η οποία αποτελεί και 

αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας. Στην ενωσιακή έννομη τάξη, το 

δικαίωμα έγερσης αγωγών αποζημίωσης προβλέφθηκε σχετικά πρόσφατα, με την 

έκδοση της Οδηγίας 104/2014, η οποία ως πράξη δευτερογενούς δικαίου, χωρίς 

άμεση ισχύ,θα έπρεπε να ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη των κρατών μελών, 

έως το Δεκέμβριο του 2016.1 Σύμφωνα με το αρ. 3 παρ. 1 της Οδηγίας: «Τα κράτη 

μέλη εξασφαλίζουν ότι οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει υποστεί ζημία 

λόγω παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού μπορεί να αξιώσει και να επιτύχει πλήρη 

αποζημίωση για την εν λόγω ζημία». Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και 

συγκεκριμένα στην έννομη τάξη των ΗΠΑ, η αγωγή αποζημίωσης βρίσκει 

νομοθετικό έρεισμα ήδη από το 1890, με την ψήφιση του Νόμου Σέρμαν 

(ShermanAct), ο οποίος τροποποιούμενος από το Νόμο Κλέιτον (ClaytonAct), 

                                                           
1 Πέτρος Στάγκος και  Ευγενία Σαχπεκίδου ,Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης(Αθήνα-Θεσσαλονίκη,  Σάκκουλας  2004) 208 έτσι και Γρηγόρης- ΕυάγγελοςΚαλαβρός και  

Θεόδωρος Γεωργόπουλος,  Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (3η έκδ., τ.1ος , Αθήνα, Νομική 

Βιβλιοθήκη 2017) 192 
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παρέχει στους ζημιωθέντες το δικαίωμα να αξιώσουν τριπλάσια αποζημίωση από τη 

ζημία που υπέστησαν2. 

1.1 Μεθοδολογία 
 

Για την πληρέστερη κατανόηση του δικαιώματος αποζημίωσης από παραβίαση των 

αντιανταγωνιστικών διατάξεων αλλά και τον εντοπισμό των διαφορών κατά τη 

νομοθετική ρύθμιση του εν λόγω δικαιώματος, σε ενωσιακό και ομοσπονδιακό 

επίπεδο, κρίνεται σκόπιμο να γίνει προσέγγιση του δικαιώματος αποζημίωσης 

ξεχωριστά για κάθε μια από τις δύο έννομες τάξεις, ήτοι αυτή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και αυτή των ΗΠΑ. Έχοντας ως γνώμονα αυτό, σε πρώτο στάδιο θα γίνει 

αναφορά στα γεγονότα που οδήγησαν στην νομοθετική ρύθμιση του δικαιώματος 

αποζημίωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την έκδοση της Οδηγίας 104/2014, ώστε να 

εξοπλιστεί ο αναγνώστης με ένα πλήρες ιστορικό, νομοθετικό και νομολογιακό 

υπόβαθρο των εξελίξεων στον Ευρωπαϊκό χώρο, έως την έκδοση του Ενωσιακού 

νομοθετήματος. Εν συνεχεία θα παρουσιαστούν οι πρόνοιες της Οδηγίας, η 

νομοθετική της βάση και θα αναλυθούν οι πτυχές του δικαιώματος αποζημίωσης, στις 

οποίες εντοπίζονται οι βασικότερες διαφοροποιήσεις με την έννομη τάξη των ΗΠΑ. 

Στο επόμενο στάδιο θα γίνει αντίστοιχη νομοθετική και νομολογιακή ανάλυση του 

δικαιώματος αποζημίωσης, με βάση την ομοσπονδιακή νομοθεσία και την νομολογία 

των ομοσπονδιακών δικαστηρίων, απ’ όπου θα καταφανούν και θα επιβεβαιωθούν οι 

διαφοροποιήσεις με την ενωσιακή έννομη τάξη. Με τον τρόπο αυτό θα συναχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα, με τα οποία και θα ολοκληρωθεί η παρούσα μελέτη. 

1.2 Επισκόπηση βιβλιογραφίας 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η επισκόπηση των 

βασικότερων διαφορών του δικαιώματος αποζημίωσης από αντιανταγωνιστική ζημία, 

στην ενωσιακή έννομη τάξη και την ομοσπονδιακή έννομη τάξη των ΗΠΑ. Στο 

πλαίσιο αυτό δεν θα αναλυθεί κάθε πτυχή του δικαιώματος αποζημίωσης, παρά 

                                                           
2 Clayton Act , 15 USC 15q:«Except as provided in subsection (b), any person who shall be injured in 

his business or property by reason of anything forbidden in the antitrust laws may sue therefor in any 

district court of the United States in the district in which the defendant resides or is found or has an 

agent, without respect to the amount in controversy, and shall recover threefold the damages by him 

sustained, and the cost of suit, including a reasonable attorney’s fee». 

https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=15-USC-991716523-1913675987&term_occur=999&term_src=title:15:chapter:1:section:15
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=15-USC-66100559-1913737444&term_occur=999&term_src=
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=15-USC-80204913-1913675986&term_occur=999&term_src=title:15:chapter:1:section:15
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μόνον αυτές, στις οποίες, κατά την άποψη του γράφοντος, εντοπίζονται οι 

βασικότερες διαφορές, ανάμεσα στις δύο ως άνω έννομες τάξεις. Έτσι ζητήματα 

ποσοτικοποίησης της ζημίας, κοινοποίησης αποδεικτικών στοιχείων και παραγραφής 

δεν θα απασχολήσουν την παρούσα μελέτη. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην έκταση 

και τον χαρακτήρα τις αποζημίωσης, την ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση και 

την συλλογική έννομη προστασία των ζημιωθέντων. Οι ως άνω θεματικές θα 

εξεταστούν τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο Ομοσπονδίας, για την 

προσέγγιση των οποίων θα χρησιμοποιηθούν συγγράμματα, όπως αυτά του 

Χαράλαμπου Σταμέλου (για το δίκαιο ανταγωνισμού των ΗΠΑ) και του Καθηγητή 

Δημήτρη Τζουγανάτου (για το ενωσιακό δίκαιο ανταγωνισμού), άρθρα από έντυπες 

και ηλεκτρονικές πηγές, όπως το άρθρο του Αλεξάνδρου Μαρή (για το ενωσιακό 

δίκαιο της αγωγής αποζημίωσης αναφορικά με το δίκαιο ανταγωνισμού), 

διπλωματικές διατριβές, όπως αυτή του Γρηγορίου Μπαχάρη (για την αγωγή 

αποζημίωσης στο ενωσιακό δίκαιο), ενώ αναλύεται η σχετική νομολογία, ενωσιακή, 

κρατών μελών της ΕΕ και αμερικανική, η οποία θα συμβάλει στην βαθύτερη 

κατανόηση και αποσαφήνιση των νομικών ζητημάτων του δικαιώματος αποζημίωσης 

από αντιανταγωνιστική ζημία και της ιδιωτικής εφαρμογής του δικαίου 

ανταγωνισμού, μέσα από την ερμηνεία των δικαστηρίων. 

1.3Η δομή της εργασίας 
 

Για την πληρέστερη κατανόηση του δικαιώματος αποζημίωσης από 

αντιανταγωνιστική ζημία αλλά και των διαφορών που υφίστανται κατά τη ρύθμιση 

του, από την ενωσιακή έννομη τάξη και την ομοσπονδιακή έννομη τάξη των ΗΠΑ, 

επιλέχθηκε η επιμέρους ανάλυση του δικαιώματος αποζημίωσης ξεχωριστά για κάθε 

μία από τις ως άνω έννομες τάξεις. Προς το σκοπό αυτό στο πρώτο κεφάλαιο του 

κυρίως μέρους της παρούσης μελέτης, θα επεξηγηθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

προστασίας του ανταγωνισμού, βάσει των 101 και 102 ΣΛΕΕ, θα αναλυθούν οι 

έννοιες της δημόσιας και ιδιωτικής εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού και θα 

παρατεθούν οι νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που οδήγησαν στην έκδοση 

της Οδηγίας 104/2014. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσης μελέτης θα γίνει εκτενής ανάλυση του 

δικαιώματος αποζημίωσης στον Ευρωπαϊκό χώρο. Ειδικότερα θα παρουσιαστεί η 
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νομοθετική βάση της Οδηγίας, η πορεία της ενσωμάτωσής της από τα κράτη μέλη, η 

ανάγκη προσφυγής στις διατάξεις περί αδικοπραξίας στο ελληνικό δίκαιο και θα 

αναλυθούν οι προϋποθέσεις γένεσης αδικοπρακτικής ευθύνης. Περαιτέρω θα 

εξηγηθεί η έκταση και το περιεχόμενο της αποζημίωσης, θα μελετηθεί το ζήτημα της 

ενεργητικής και παθητικής νομιμοποίησης, η δυνατότητας προβολής της ένστασης 

μετακύλισης της ζημίας, καθώς και η δυνατότητα έγερσης συλλογικών αγωγών. 

 Το τρίτο κεφάλαιο θα αφιερωθεί στη μελέτη του δικαιώματος αποζημίωσης 

με βάση το Ομοσπονδιακό δίκαιο των ΗΠΑ. Στο κομμάτι αυτό θα παρουσιαστεί η 

νομοθετική θεμελίωση του δικαιώματος αποζημίωσης στο δίκαιο των ΗΠΑ, θα 

αναλυθεί η έκταση και ο χαρακτήρας της αποζημίωσης, θα εξεταστούν τα 

νομιμοποιούμενα πρόσωπα προς έγερση της σχετικής αγωγής, καθώς και η 

δυνατότητα άσκησης ομαδικών αγωγών. Η ανάλυση αυτή θα συνοδεύεται από 

συγκριτική επισκόπηση προς τις ενωσιακές ρυθμίσεις, απ’ όπου και θα καταφανούν 

οι διαφορές μεταξύ των δύο έννομων τάξεων. 

Κεφάλαιο 2.Η πορεία προς την Οδηγία 104/2014/ΕΕ 
 

2.1 Το πλαίσιο προστασίας του ανταγωνισμού με βάση τη Συνθήκη 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

Σε αντίθεση με ότι συνέβαινε στον χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής3, η 

αξίωση αποζημίωσης βασιζόμενη σε παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού 

θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά σε ενωσιακό επίπεδο με την έκδοση της Οδηγίας 

2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές 

αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου 

ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομοθετική αυτή 

πρωτοβουλία δεν αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία, αντιθέτως ήταν απότοκος χρόνιων 

προβληματισμών αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα τόσο του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο εξής ΔΕΕ, όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο 

                                                           
3 Στις ΗΠΑ  οι αγωγές αποζημίωσης ένεκα παραβίασης των διατάξεων ανταγωνισμού ρυθμίζονται από 

το νόμο Σέρμαν (ShermanAct,15 USC 1-7), ήδη από το έτος 1890. 
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ενωσιακός νομοθέτης από τις απαρχές λειτουργίας της τέως Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

και πλέον Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε προβλέψει την ανάγκη για προστασία του 

ανταγωνισμού, με την νομοθέτηση των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ), πλέον άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Με την διάταξη 101 ΣΛΕΕ καθίσταται 

ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και απαγορεύεται κάθε συμφωνία μεταξύ 

επιχειρήσεων, κάθε απόφαση ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη 

πρακτική που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό ή τη νόθευση του 

ανταγωνισμού εντός της Ένωσης. Σύμφωνα μάλιστα με την παράγραφο 2 του ίδιου 

άρθρου οποιαδήποτε τέτοια απόφαση ή συμφωνία καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη. 

Με την παράγραφο 3 εισάγεται εξαίρεση, κατά την οποία εφόσον οι ως άνω 

αποφάσεις, πρακτικές και συμφωνίες δεν πλήττουν τον ανταγωνισμό, αντιθέτως 

συμβάλλουν στην τεχνική και οικονομική πρόοδο, καθίστανται νόμιμες και 

επιτρεπτές.  

Περαιτέρω στο άρθρο 102 ΣΛΕΕ καθίσταται ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά 

και απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης από μία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις, εφόσον δύναται να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των 

κρατών μελών. Μια επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση μέσα στην αγορά  όταν 

είναι σε θέση να μη λαμβάνει σοβαρά υπόψη τους ανταγωνιστές, τους προμηθευτές 

και τους πελάτες της, έχει δηλαδή ανεξαρτησία κινήσεων μέσα στην αγορά4.Το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην Απόφαση United Brands απεφάνθη πως δεσπόζουσα 

είναι η «θέση οικονομικής δύναμης που απολαμβάνει μια επιχείρηση και της δίνει τη 

δυνατότητα να παρεμποδίζει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό που διατηρείται στη 

σχετική αγορά δίνοντάς τη δύναμη να συμπεριφέρεται σε σημαντικό βαθμό 

ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές της, τους πελάτες και τέλος τους καταναλωτές.5» 

Όπως προκύπτει από τη γραμματική ερμηνεία του άρθρου 102 ΣΛΕΕ, η ύπαρξη και η 

κατοχή εκ μέρους μιας επιχείρησης δεσπόζουσας θέσης δεν είναι παράνομη 

καθεαυτή. Αντιθέτως καθίσταται μεμπτή, εφόσον γίνεται καταχρηστική 

εκμετάλλευση αυτής. Μεταξύ της δεσπόζουσας θέσης και της κατάχρησης θα πρέπει 

να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, θα πρέπει δηλαδή η καταχρηστική συμπεριφορά να 

είναι απότοκος της δεσπόζουσας θέσης. Το ΔΕΚ (πλέον ΔΕΕ) με την απόφαση 

                                                           
4Απόφαση C-6/72, Continental Can,EU:C:1973:22 
5Απόφαση C-27/76, United Brands, EU:C:1978:22   
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Hoffman-LaRoche όρισε πως η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης  

είναι έννοια «αντικειμενική και αφορά τη συμπεριφορά μιας επιχείρησης με 

δεσπόζουσα θέση που της επιτρέπει να επηρεάζει τη διάρθρωση της αγοράς, όπου, 

λόγω της ίδιας της παρουσίας της επιχείρησης, ο ανταγωνισμός είναι ήδη 

εξασθενημένος και η οποία, μέσω της χρησιμοποίησης διαφορετικών μεθόδων από 

αυτές που εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού σε προϊόντα ή 

υπηρεσίες στο πλαίσιο των συναλλαγών των εμπορικών επιχειρήσεων, έχει ως 

αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της διατήρησης του επιπέδου του εναπομένοντος 

ανταγωνισμού ή την ανάπτυξή του6». Προϋπόθεση εφαρμογής των ως άνω διατάξεων 

είναι η ύπαρξη διασυνοριακού στοιχείου, η δυνατότητα δηλαδή των συμφωνιών, των 

αποφάσεων ή πρακτικών να επηρεάσουν το διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ 

τουλάχιστον δύο κρατών μελών7. Σε ελληνικό επίπεδο, οι ως  άνω παραβάσεις 

εφόσον εντοπίζονται στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας και δεν δύνανται να 

πλήξουν το διασυνοριακό εμπόριο,  ρυθμίζονται από τα αρ. 1 και 2 των Νόμων 

703/1977 και 3959/2011, που σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζουν τις ενωσιακές 

διατάξεις, ως αυτές εκτέθηκαν ανωτέρω. 

2.2 Οι τρόποι εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού 
 

Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού δύναται να διακριθεί σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες, αφενός μεν την δημόσια εφαρμογή (public enforcement) και αφετέρου 

την ιδιωτική εφαρμογή (private enforcement). Με τον όρο δημόσια εφαρμογή νοείται 

ο εντοπισμός των παραβάσεων των κανόνων ανταγωνισμού και η εν γένει η πρόληψη 

τους, όσο και η εφαρμογή κυρώσεων μέσω διοικητικών διαδικασιών, όπως η 

εφαρμογή προστίμων. Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού 1/2003 η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού επωμίζονται το βάρος της 

δημόσιας εφαρμογής με την ανίχνευση παραβάσεων και την εφαρμογή κυρώσεων και 

                                                           
6Απόφαση C-85/76, Hoffmann-La Roche, EU:C:1979:36 
7Ο επηρεασμός του διασυνοριακού εμπορίου από μια συμφωνία ή μια πρακτική θα πρέπει να είναι 

αισθητός (βλ. Υποθέσεις C-295/04 έως C-298/04, Vincenzo Manfredi and Others/Lloyd Adriatico 

Assicurazioni SpA and Others,EU:C:2006:461). Κατά συνέπεια, συμφωνίες ή πρακτικές ήσσονος 

σημασίας δεν προκαλούν αισθητό περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών-μελών και, ως εκ 

τούτου, δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ (ο κανόνας de minimis), ΕφΠειρ 

1639/2013 ΝΟΜΟΣ . Για την εκτίμηση του πότε ο επηρεασμός είναι αισθητός, λαμβάνεται υπόψη η 

θέση και το μερίδιο των συμμετεχουσών στη συμφωνία ή στην πρακτική επιχειρήσεων στις σχετικές 

αγορές των προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και η φύση του προϊόντος και η δομή της αγοράς 

(Απόφαση C- 177/16, AKKA/LAA , ECLI:EU:C:2017:689 σκέψη 26).   
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ποινών κατ’ άρθρο 23 και 24. Η δημόσια αυτή εφαρμογή είναι βαθύτατα εδραιωμένη 

στην κοινωνική αντίληψη στον ευρωπαϊκό χώρο8. 

Από την άλλη πλευρά, η ιδιωτική εφαρμογή έχει την έννοια της επιδίωξης 

ικανοποίησης των αξιώσεων ιδιωτικού και κυρίως αστικού δικαίου, που προκύπτουν 

από την παραβίαση των διατάξεων περί ανταγωνισμού. Βασικότερη ίσως έκφραση 

της ιδιωτικής εφαρμογής αποτελεί η έγερση αγωγής αποζημίωσης από τον 

ζημιωθέντα ένεκα παραβίασης των διατάξεων του ανταγωνισμού, η οποία 

νομοθετήθηκε σε ενωσιακό επίπεδο με την Οδηγία 104/2014/ΕΕ, και ενσωματώθηκε 

στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 4529/20189.Πριν τη δημοσίευση του Ευρωπαϊκού 

αυτού νομοθετήματος και την ενσωμάτωσή του στο ελληνικό δίκαιο, κυριότερη 

αστική συνέπεια ήταν η ακυρότητα της επίμαχης συμφωνίας που παραβίαζε την 

κείμενη νομοθεσία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 101 παρ. 2 ΣΛΕΕ και το αντίστοιχο 

άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3959/201110. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, οι 

συμφωνίες και οι αποφάσεις που εμπίπτουν στις ως άνω απαγορευτικές διατάξεις 

είναι αυτοδικαίως άκυρες. Η ακυρότητα δε αυτή είναι απόλυτη11, αυτοδίκαιη και 

                                                           
8 Βλ. και Γρηγόριο Μπαχάρη, Η αγωγή αποζημίωσης στο δίκαιο του ελευθέρου ανταγωνισμού 

(αδημοσίευτη διπλωματική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2018) 14 με 

περαιτέρω παραπομπές 
9 Για την ανάγκη ενσωμάτωσης των πράξεων δευτερογενούς δικαίου και συγκεκριμένα των οδηγιών 

στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών βλ. Πέτρος Στάγκος και  Ευγενία Σαχπεκίδου ,Δίκαιο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Αθήνα-Θεσσαλονίκη,  Σάκκουλας  2004) 208 

έτσι και Γρηγόρης- ΕυάγγελοςΚαλαβρός και  Θεόδωρος Γεωργόπουλος,  Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. (3η έκδ., τ.1ος , Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη 2017) 192 και  Βασίλειος Χριστιανός, Εισαγωγή 

στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη 2010) 38. 
10Γίνεται ευρέως  δεκτό πως η ακυρότητα καταλαμβάνει και συμφωνίες οι οποίες παραβιάζουν το 

άρθρο 102 ΣΛΕΕ, πάρα τη μη ύπαρξή σχετικής πρόβλεψης. Δεδομένου όμως ότι η καταχρηστική 

συμπεριφορά υλοποιείται και με άλλους τρόπους πέρα από τη δικαιοπρακτική οδό, σύμφωνα με τη 

νομολογία η ακυρότητα μπορεί να επέλθει ως αστική κύρωση και στην περίπτωση που μία 

δικαιοπραξία εμπίπτει ολικώς ή μερικώς στην απαγόρευση του άρθρου 102 (ή αντίστοιχα του αρ 2 του 

Ν.3959/2011). Στην περίπτωση αυτή, ελλείψει ενωσιακής ρύθμισης, το ζήτημα θα κριθεί κατά το 

εθνικό δίκαιο. Στο ελληνικό δίκαιο, η ακυρότητα θεμελιώνεται στο άρθρο 174 ΑΚ. Συνεπώς, η 

σύμβαση που εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 102 ή του άρθρου 2 Ν 3959/2011 είναι απολύτως 

άκυρη ως αντίθετη σε απαγορευτική διάταξη νόμου. Προτεραιότητα θα δοθεί στη βούληση του μέρους 

που υφίσταται την καταχρηστική συμπεριφορά, ώστε να διασωθεί το μέρος της δικαιοπραξίας που το 

ωφελεί (μερική ακυρότητα), διότι σε αντίθετη περίπτωση η ακυρότητα θα λειτουργούσε όχι ως 

κύρωση, αλλά θα ευνοούσε τη δεσπόζουσα επιχείρηση, η οποία θα απαλλασσόταν από την εκτέλεση 

των συμβατικών της υποχρεώσεων. βλ.  Λία Αθανασίου σε  Δημήτριο Τζουγανάτο,  Το δίκαιο του 

ελεύθερου ανταγωνισμού (Αθήνα,  Νομική Βιβλιοθήκη 2013) 1280,  Αλέξανδρος Μαρής, 

“syneemp.gr” (Οι αστικές αξιώσεις λόγω παραβάσεων του Ελεύθερου Ανταγωνισμού υπό την Οδηγία 

104/2014, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, 11 Ιανουαρίου 

2017)<http://www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1484208061> τελευταία προσπέλαση 10/02/2020 
11ΑΠ 533/2015 ΝΟΜΟΣ: «Η ακυρότητα των απαγορευμένων συμπράξεων είναι κατ’ αρχήν απόλυτη και 

δεν εξαρτάται από την πρόκληση ζημίας στους τρίτους ούτε από την πρόθεση ζημίας σ’ αυτούς από την 

πλευρά των επιχειρήσεων που μετέχουν στην απαγορευμένη σύμπραξη, θα πρέπει όμως τα ανεπιθύμητα 

για τους τρίτους αποτελέσματα από τη σύμπραξη να συνδέονται αιτιωδώς μ’ αυτή και να μην είναι 

αντανακλαστικές απλώς συνέπειές της. Τρίτοι που προστατεύονται δεν είναι μόνον οι ανταγωνιστές, αλλά 

http://www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1484208061
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λειτουργεί αναδρομικά12. Στην περίπτωση αυτή αναφορικά με την τύχη του κύρους 

της υπόλοιπης συμφωνίας, η οποία δεν αντιβαίνει στις διατάξεις προστασίας του 

ανταγωνισμού, αυτή θα κριθεί κατά τις επιταγές του εθνικού δικαίου13. Το αν η 

ακυρότητα αυτή λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το εθνικό δικαστήριο είναι 

θέμα το οποίο επίσης θα κριθεί κατά το εθνικό δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου14. 

Μια ακόμα αστικής φύσεως δυνατότητα, την οποία έχει στα χέρια του ο ζημιωθείς 

από παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού, είναι η αίτηση για λήψη ασφαλιστών 

μέτρων σε βάρος της παραβιάζουσας επιχείρησης15. Η δυνατότητα αυτή για λήψη 

ασφαλιστικών μέτρων, σίγουρα διευρύνει το πεδίο προστασίας του ζημιωθέντος από 

αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, ωστόσο ούτε αυτή αλλά ούτε και η συνεπαγόμενη 

ακυρότητα, όπως αυτή εξηγήθηκε ανωτέρω, δύνανται να επαναφέρουν τον 

ζημιωθέντα στην περιουσιακή κατάσταση που θα βρισκόταν αν δεν είχε μεσολαβήσει 

το ζημιογόνο γεγονός. Με άλλα λόγια πρόκειται για δύο όπλα, στην φαρέτρα του 

ζημιωθέντος από ανταγωνιστική συμπεριφορά, τα οποία όμως δεν έχουν 

αποκαταστατικό χαρακτήρα. Στο σημείο αυτό και για λόγους πληρότητας της 

προσέγγισης της ιδιωτικής εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού αξίζει να 

αναφερθεί πως μια ξεχωριστή συνέπεια, επίσης αστικής φύσης, μπορεί να θεωρηθεί η 

καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως κατ’ άρθρο 949 ΚΠολΔ, η οποία ναι μεν απαντάται 

                                                                                                                                                                      
όλοι οι παράγοντες της αγοράς, δηλαδή όλα τα πρόσωπα τα οποία στο πλαίσιο της κοινωνικής 

δικαιοσύνης έχουν συμφέρον να συμμετέχουν ελεύθερα στην αγορά, συνεπώς και οι ίδιοι οι 

καταναλωτές.»  
12ΑΠ 533/2015 ΝΟΜΟΣ, Αλέξανδρος Μαρής, “syneemp.gr” (Οι αστικές αξιώσεις λόγω παραβάσεων 

του Ελεύθερου Ανταγωνισμού υπό την Οδηγία 104/2014, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, 11 

Ιανουαρίου 2017)<http://www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1484208061> τελευταία προσπέλαση 

10/02/2020.   
13 Στην ελληνική έννομη τάξη σύμφωνα με το αρ. 181 ΑΚ «Η ακυρότητα μέρους συνεπιφέρει την 

ακυρότητα ολόκληρης της δικαιοπραξίας, αν συνάγεται ότι δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο 

μέρος». Πρβλ ΑΠ 983/ 2014 ΝΟΜΟΣ: «…η απαγόρευση των περιοριστικών του ελεύθερου 

ανταγωνισμού συμπράξεων του άρθρου 1 του Ν. 703/1977 έχει ως συνέπεια την ακυρότητα εκείνων των 

συμπράξεων που έχουν δικαιοπρακτικό χαρακτήρα (συμφωνία, απόφαση). Η ακυρότητα είναι απόλυτη 

αλλά μερική, περιορίζεται δηλαδή μόνον στο μέρος εκείνο της συμφωνίας ή απόφασης που είναι αντίθετο 

προς το άρθρο 1 του Ν. 703/1977.»  
14Στην ελληνική έννομη τάξη, η ακυρότητα λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, 

εφόσον αυτή προκύπτει από το υποβαλλόμενο αποδεικτικό υλικό και τα πραγματικά περιστατικά που 

συνιστούν τη βάση της αγωγής. Άρα, δεν είναι δυνατή η καταδίκη ενός συμβαλλόμενου μέρους σε 

εκτέλεση παράνομης συμφωνίας κατά το άρθρο 101 (και 1 Ν 3959/2011), ακόμη και αν δεν έχει 

προβληθεί η ένσταση ακυρότητας. Αλέξανδρος Μαρής, ό.π. 
15Γρηγόριος Μπαχάρης, Η αγωγή αποζημίωσης στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (αδημοσίευτη 

διπλωματική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2018), 16, βλ. και Λία 

Αθανασίουσε  Δημήτριο Τζουγανάτο,  Το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (Αθήνα,  Νομική 

Βιβλιοθήκη 2013) 1303 επ. σχετικά με την αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα  με το προϊσχύον καθεστώς. 

http://www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1484208061
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σε πολλά από τα Ευρωπαϊκά δίκαια, απουσιάζει όμως παντελώς στις χώρες που 

εφαρμόζουν το κοινοδίκαιο16. 

Την έλλειψη αυτή αποκαταστατικού χαρακτήρα έρχεται να καλύψει η θέσπιση του 

δικαιώματος αποζημίωσης, σε ενωσιακό επίπεδο. Πράγματι στο πλαίσιο λειτουργίας 

του αστικού δικαίου, το προσφορότερο και αποτελεσματικότερο ίσως μέσο 

ικανοποίησης του ενάγοντος-ζημιωθέντος αποτελούσε και αποτελεί το δικαίωμα 

χρηματικής αποζημίωσης. Στα πλαίσια του δικαίου ανταγωνισμού λοιπόν και ενώ  

στο χώρο τον ΗΠΑ το δικαίωμα αποζημίωσης του ζημιωθέντος από 

αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές προβλεπόταν ήδη με το νόμο Σέρμαν από το 1890, 

στον  χώρο της Ε.Ε. τα ενωσιακά νομοθετικά όργανα σιγούσαν αναφορικά με το 

ζήτημα αυτό, χωρίς να συνάγεται εκ του γεγονότος αυτού ότι αδιαφορούσαν για τις 

οικείες εξελίξεις στην Αμερική. Στον χώρο της Ε.Ε. και παρά την έλλειψη ενωσιακής 

ρύθμισης, περί τα τέλη της δεκαετίας του 1990, άρχισαν να ασκούνται αγωγές 

αποζημίωσης σε κράτη όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το 

εθνικό δίκαιο των οποίων ευνοούσε την άσκησή τους17. Ωστόσο και παρά την ύπαρξη 

αυτών των αγωγών, ερειδομένων στο οικείο εθνικό δίκαιο, και λίγο πριν τη θέσπιση 

της Οδηγίας υπολογίστηκε πως το κόστος της ζημίας από παραβιάσεις του δικαίου 

ανταγωνισμού ανέρχεται από 5,6 έως 23,3 δισεκατομμύρια το χρόνο18, με τους 

υπαίτιους να συνεχίζουν να πλουτίζουν παρανόμως. Γίνεται λοιπόν φανερό πως η 

εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ατονούσε. Η θέσπιση 

της Οδηγίας 104/2014 με την παροχή δικαιώματος αποζημίωσης σε περίπτωση 

παραβίασης του δικαίου ανταγωνισμού είχε διττό σκοπό, αφενός μεν ήταν 

επιφορτισμένη με την απονομή αποκαταστατικής δικαιοσύνης (correctivejustice)19, 

δηλαδή με την αποκατάσταση της ζημίας των θυμάτων της παραβίασης του 

                                                           
16Γρηγόριος Μπαχάρης, Η αγωγή αποζημίωσης στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (αδημοσίευτη 

διπλωματική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2018)16 με περαιτέρω παραπομπές 
17  Pier Luigi Parcu, Giorgio Monti and Marco Botta, Private Enforcement of EU Competition Law 

(Edward Elgar Publishing, 2018) 2 
18ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή, Impact Assessment Report SWD (2013) 204 τελικό, αρ. 67, 102, 174   
19Βλ. καιOkeoghene OduduκαιAlbert Sanchez-Graells, ‘papers.ssrn.com’(The Interface of EU and 

National Tort Law: Competition Law, 19 November 2016) 

160<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2880412. τελευταία προσπέλαση 

20/02/2020,    Niamh Dunne, ‘papers.ssrn.com’(The Role of Private Enforcement within EU 

Competition Law, 1 june 2014) 

394<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2457838>τελευταίαπροσπέλαση 

20/02/2020,Αντώνης Μπουχάγιαρ, Αστική ευθύνη για παραβάσεις του Κοινοτικού Δικαίου του 

Ανταγωνισμού(Αθήνα, ΝομικήΒιβλιοθήκη 2009) 26,  Αλέξανδρος Μαρής, “syneemp.gr” (Οιαστικές 

αξιώσεις λόγω παραβάσεων του Ελεύθερου Ανταγωνισμού υπό την Οδηγία 104/2014, Σύνδεσμος 

Ελλήνων Εμπορικολόγων, 11 Ιανουαρίου 

2017)<http://www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1484208061>τελευταία προσπέλαση 10/02/2020 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=744101
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=542893
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2880412
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2209768
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2457838
http://www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1484208061
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ανταγωνισμού και αφετέρου είχε αποτρεπτικό χαρακτήρα (deterrent effect)20, 

αποθαρρύνοντας υποψήφιους παραβάτες του δικαίου ανταγωνισμού, υπό το φόβο 

έγερσης σε βάρους τους αγωγών αποζημίωσης21. 

Παρά τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει το δικαίωμα αποζημίωσης των 

ζημιωθέντων από αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές, στη σφαίρα της ιδιωτικής 

εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού, δεν συνεπάγεται ότι η εφαρμογή του δεν 

συνοδεύεται από αμφισβητήσεις ή δεν ελλοχεύει κινδύνους. Μια πρώτη παρατήρηση 

έχει να κάνει με το γεγονός, πως το δικαίωμα αυτό γεννήθηκε και αναπτύχθηκε σε 

ένα ξένο προς το ευρωπαϊκό δικαιϊκό σύστημα, αυτό των ΗΠΑ, εντός του οποίου 

μάλιστα πολλές φορές αποτέλεσε αντικείμενο καταχρηστικής επίκλησης. Δεν ήταν 

σπάνιο φαινόμενο επιχειρήσεις να ασκούν σε βάρος των ανταγωνιστών τους αγωγές 

αποζημίωσης, με μόνο στόχο την επίτευξη  ευνοϊκού για τις ίδιες συμβιβασμού ή 

ακόμα και την παύση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας των ανταγωνιστών τους, 

η οποία ήταν καθόλα νόμιμη. Υπ’ αυτές τις συνθήκες το δικαίωμα σε αποζημίωση όχι 

μόνο δεν προστατεύει τον υγιή ανταγωνισμό, αντιθέτως τον υπονομεύει. Σε μια 

τέτοια περίπτωση οι επιχειρήσεις, οι οποίες υπό τον φόβο της καταδίκης τους σε 

καταβολή υψηλών αποζημιώσεων εξαιτίας καταχρηστικής εναγωγής τους, θα 

διστάσουν να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα 

προωθούσαν εν τέλει τον ανταγωνισμό. Μια άλλη προβληματική έχει να κάνει με την 

αποτελεσματικότητα των ομαδικών αγωγών, η άσκηση των οποίων έχει οδηγήσει σε 

διφορούμενα συμπεράσματα22. Περαιτέρω προβληματισμοί ανακύπτουν κατά την 

εφαρμογή των αγωγών αποζημίωσης, σε συνάρτηση με τα προγράμματα επιείκειας 

                                                           
20  Assimakis Komninos, EC private antitrust enforcement (Hart publishing 2008) 237 επ. , 

ΛευκήΒίβλος,(COM/2008/0165 τελικό )3, ΠράσινηΒίβλος,(COM/2005/0672 τελικό) 3–4, Απόφαση 

C-536/11, Donau Chemie, EU:C:2013:366, σκέψη 24., ΘεόδωροςΗλιόπουλος, 

ΙδιωτικήεφαρμογήτουδικαίουτουΑνταγωνισμού. Οι μέθοδοι ποσοτικοποίησης της ζημίας και η δικαστική 

πρακτική, (2017) ΕφΔΔ 3, 4,  Αντώνης Μπουχάγιαρ, Αστική ευθύνη για παραβάσεις του Κοινοτικού 

Δικαίου του Ανταγωνισμού(Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη 2009), 17 επ. 
21Απόφαση C-199/11, Otis, EU:C:2012:684, σκέψη 42: «Το δικαίωμα αυτό όντως ενισχύει την 

αποτελεσματική λειτουργία των κανόνων ανταγωνισμού της Ένωσης και αποθαρρύνει τις συχνά 

κεκαλυμμένες συμφωνίες ή πρακτικές που ενδέχεται να περιορίζουν ή να νοθεύουν τον ανταγωνισμό. 

Από την άποψη αυτή, οι αγωγές αποζημιώσεως ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων μπορούν να 

συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού εντός της Ένωσης» 
22WouterWils, ‘papers.ssrn.com’ ( ShouldPrivateAntitrustEnforcementBeEncouragedinEurope, 28 

March 2003) 477<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1540006> τελευταία 

προσπέλαση 28/2/2020, Λία Αθανασίουσε  Δημήτριο Τζουγανάτο,  Το δίκαιο του ελεύθερου 

ανταγωνισμού (Αθήνα,  Νομική Βιβλιοθήκη 2013)  1294   

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1540006
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και τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών23. Ένα ακόμα ζήτημα επί του οποίου έχουν 

εκφραστεί ενδοιασμοί είναι το γεγονός πως η εφαρμογή των αγωγών αποζημίωσης θα 

έχει σαν αποτέλεσμα υποθέσεις ήσσονος νομικού ενδιαφέροντος αλλά υψηλού 

οικονομικού αντικειμένου να κυριαρχούν στα δικαστήρια ενώ  υποθέσεις με πλούσιο 

νομικό ενδιαφέρον και υπόβαθρο να παραγκωνίζονται εξαιτίας της έλλειψης 

οικονομικού κινήτρου24. Εκκινώντας από την ίδια λογική, ιδιώτες ζημιωθέντες οι 

οποίοι έχουν υποστεί μικρή περιουσιακή ζημία, δεν θα προχωρούν στην άσκηση 

αγωγής λόγω του υψηλού κόστους που απαιτείται γι αυτήν25. Σε δικονομικό επίπεδο 

πάλι υπάρχει  ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων, εξαιτίας του «διάχυτου» 

χαρακτήρα της ιδιωτικής εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού26. Όλοι οι ως 

άνω προβληματισμοί είναι εύλογοι και δικαιολογημένοι, ωστόσο στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να αναφερθεί πως η νομοθέτηση του δικαιώματος αποζημίωσης από 

παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού δεν έχει στόχο να παραγκωνίσει τη 

δημόσια εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού αλλά και τις λοιπές μορφές 

ιδιωτικής εφαρμογής του δικαίου αυτού. Αντιθέτως σκοπός του δικαιώματος 

αποζημίωσης είναι η συνδυασμένη και ισορροπημένη εφαρμογή του παράλληλα προς 

τις επιταγές της δημόσιας εφαρμογής του ανταγωνισμού27, με απώτερο στόχο ένα 

πληρέστερο επίπεδο προστασίας των ζημιωθέντων. Άλλωστε σε αντίθετη περίπτωση 

θα πλήττονταν η δικαιοσύνη στον πυρήνα της, αν σε ένα πεδίο δικαίου τόσο 

σημαντικό, όσο ο τομέας του δικαίου ανταγωνισμού δεν αναγνωριζόταν το δικαίωμα 

αποζημίωσης, από τη στιγμή μάλιστα που το δικαίωμα αυτό είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με το σύστημα αδικοπραξιών της ηπειρωτικής Ευρώπης28. 

 

                                                           
23 Βλ. και Γρηγόριο Μπαχάρη, Η αγωγή αποζημίωσης στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού 

(αδημοσίευτη διπλωματική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2018) 20 με 

περαιτέρω παραπομπές 
24Λία Αθανασίου σε  Δημήτριο Τζουγανάτο,  Το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (Αθήνα,  Νομική 

Βιβλιοθήκη 2013) 1294   
25 Daniel Crane, ‘repository.law.umich.edu’( Optimizing Private Antitrust Enforcement, 63 Vanderbilt 

Law Review, 2010) 

675,683<https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1129&context=articles>τελευτα

ία προσπέλαση 29/02/2020 
26Λία Αθανασίου σε  Δημήτριο Τζουγανάτο, ό.π, 1295.  Στην ελληνική έννομη τάξη το πρόβλημα αυτό 

αντιμετωπίζεται με την διάταξη του αρ. 13 του νόμου 4259/2018 που συγκεντρώνει όλες τις διαφορές 

στα δικαστήρια της Αθήνας .  
27Λία Αθανασίου σε  Δημήτριο Τζουγανάτο, ό.π,  1297.   
28 Βλ. και σκέψη 3 στο προοίμιο της οδ. 104/2014 

https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1129&context=articles


 
 

20 
 

2.3 Τα βήματα προς τη νομοθέτηση του δικαιώματος αποζημίωσης 

2.3.1 Η συμβολή του ΔΕΚ (ΔΕΕ) 

 

Το νομοθετικό κενό που είχε δημιουργήσει η απουσία ενωσιακής ρύθμισης για την 

αξίωση αποζημίωσης από αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές ήρθε να καλύψει περί τα 

τέλη της δεκαετίας του 1990 το Δικαστήριο της Ένωσης (ΔΕΕ), με την νομολογία 

του. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, οι απαγορεύσεις των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ 

είναι «κατάλληλες από τη φύση τους να παράγουν άμεσο αποτέλεσμα στις σχέσεις 

μεταξύ ιδιωτών και να θεμελιώνουν άμεσα δικαιώματα υπέρ αυτών», όπως 

επισημάνθηκε στις υποθέσεις: EcoSwiss29, Masterfoods30, Courage31, Manfredi32, 

Pfleiderer33, DonauChemie34και Kone35. Με τις αποφάσεις αυτές το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο επιβεβαίωσε τη θέση του, περί άμεσης εφαρμογής διατάξεων του 

πρωτογενούς δικαίου36, τις οποίες οι πολίτες των κρατών μελών μπορούν να 

επικαλούνται (υπό προϋποθέσεις) ενώπιον των εθνικών τους δικαστηρίων, την οποία 

είχε εκφράσει στην θεμελιώδη απόφαση Van Gend en Loos3738. Πιο συγκεκριμένα με 

την απόφαση Courage τέθηκε ο θεμέλιος λίθος για την αναγνώριση της αξίωσης 

αποζημίωσης των ζημιωθέντων από παράβαση των διατάξεων του ανταγωνισμού. Τα 

πραγματικά περιστατικά της ως άνω Απόφασης έλαβαν χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο 

το έτος 1991, όταν ο κύριος Crehan, ιδιοκτήτης μιας μπυραρίας, θέλησε να 

εκμισθώσει από την εταιρεία Inntrepreneur,  που είχε στην ιδιοκτησία της σημαντικό 

αριθμό παμπ, δύο τέτοια καταστήματα, ενώ θα έπρεπε να προμηθεύεται αποκλειστικά 

την μπύρα σε συγκεκριμένη τιμή από την εταιρεία Courage Ltd. Η προμηθεύτρια 

αυτή εταιρεία κατείχε το 19% της αγοράς μπύρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ είχε 

ιδρύσει από κοινού με μία ακόμα εταιρεία, την ως άνω εκμισθώτρια (Inntrepreneur), 

κατέχοντας σχεδόν το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου. Το 1993 ο κύριος 

                                                           
29Απόφαση C-126/97, EcoSwiss, EU:C:1999:269 
30Απόφαση C-344/98, MasterfoodsLtd, EU:C:2000:689 
31ΑπόφασηC-453/99, Courage Ltd, EU:C:2001:465 
32Απόφαση C-295/04 έως C-298/04 Manfredi, EU:C:2006:461 
33Απόφαση C-360/09,Pfleidere, EU:C:2011:389 
34Απόφαση C-536/11, Donau Chemie, EU:C:2013:366 
35Απόφαση C-557/12, Kone κλπ, EU:C:2014:1317 
36Για την αναγνώριση άμεσου αποτελέσματος βλ. και Πέτρος Στάγκος και  Ευγενία Σαχπεκίδου 

,Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Αθήνα-Θεσσαλονίκη,  Σάκκουλας  

2004)234 
37Απόφαση 26/62, Van Gend en Loos, EU:C:1963:1 
38Έτσι και η Απόφαση C-127/73, ΒRT/SABAM, EU:C:1974:25   



 
 

21 
 

Crehan, ενώ λειτουργούσε τα καταστήματα παμπ, σταμάτησε να πληρώνει την  

προμηθεύτρια Courage Ltd για τις ποσότητες μπύρας που αυτή του παρείχε, με 

αποτέλεσμα η τελευταία να τον ενάγει στα εθνικά δικαστήρια. Ο εναγόμενος από την 

πλευρά του αντέταξε πως η υποχρέωση αγοράς από την εν λόγω προμηθεύτρια 

αντίκειτο στο άρθρο 85 της ΣΕΟΚ (μετέπειτα 81 ΣΕΚ και ήδη πλέον σήμερα 101 

ΣΛΕΕ), ενώ παράλληλα με ανταγωγή του ζήτησε από την προμηθεύτρια 

αποζημίωση, για το λόγο ότι η τελευταία πωλούσε μπύρα σε ανεξάρτητους ιδιοκτήτες 

παμπ, σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τους μισθωτές της, με 

αποτέλεσμα να υποστεί ζημία και να αναγκαστεί να εγκαταλείψει την δραστηριότητά 

του. Υποστήριξε δηλαδή ο κύριος Crehan, πως μεταξύ της προμηθεύτριας και των 

πωλητών υπήρχε σύμπραξη, η οποία των έβλαπτε, παρότι και ο ίδιος ανήκε στη 

κάθετη αυτή σύμπραξη. Υπό αυτές τις συνθήκες το δικάζον δικαστήριο έστειλε 

προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ (πλέον ΔΕΕ) ζητώντας να αποσαφηνιστεί εν ολίγοις 

η έννοια του άρθρου 85 της ΣΕΟΚ. Το ΔΕΚ, επιλαμβανόμενο της υπόθεσης, 

ισχυρίστηκε πως το άρθρο 81 παρ. 2 στης ΣΕΚ καθιστούσε άκυρες τις ως άνω 

συμφωνίες και ο κύριος Crehan μπορούσε να ζητήσει αποζημίωση για την ζημία που 

υπέστη, ενώ συνέχισε τονίζοντας πως κάθε υποκείμενο δικαίου δικαιούται 

αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη από συμπράξεις ή πρακτικές αντίθετες στο 

άρθρο αυτό39.Κατά το ΔΕΚ, το γεγονός ότι ο κύριος Crehan συμμετείχε και ο ίδιος 

στην κάθετη σύμπραξη δεν του αποστερεί το δικαίωμα σε αποζημίωση, καθώς η 

γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου περί μη άντλησης δικαιώματος από ιδία 

παράνομη συμπεριφορά κάμπτεται σε περίπτωση που ο ζημιωθείς δεν φέρει 

σημαντική ευθύνη για την παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού40. Η θέση αυτή 

ερείδεται  στο γεγονός,  πως οι αγωγές αποζημίωσης θεωρούνται κρίσιμες για την 

αποτελεσματική λειτουργία του δικαίου του ανταγωνισμού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η άποψη του ΔΕΚ για την άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης, το οποίο 

επισημαίνει «Ένα τέτοιου είδους δικαίωμα ενισχύει την αποτελεσματική λειτουργία των 

κοινοτικών κανόνων του ανταγωνισμού και μπορεί να αποθαρρύνει τις συχνά 

κεκαλυμμένες συμφωνίες ή πρακτικές δυνάμενες να περιορίσουν ή να νοθεύσουν τον 

ανταγωνισμό. Υπό την άποψη αυτή, οι αγωγές αποζημιώσεως ενώπιον των εθνικών 

δικαστηρίων μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση της 

                                                           
39 Βλ. τα ίδια και στις υποθέσεις C-295/04 έως C-298/04, Vincenzo Manfredi and Others/Lloyd 

Adriatico Assicurazioni SpA and Others, EU:C:2006:461 σκέψη 60,  Απόφαση C-199/11, Otis, 

EU:C:2012:684, σκέψη 41,  Απόφαση C-536/11, Donau Chemie, EU:C:2013:366 σκέψη 23.   
40Βλ. ΑπόφασηC-453/99, Courage Ltd,EU:C:2001:465, σκέψη 22-28 
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αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού εντός της Κοινότητας»41.Με τον τρόπο αυτό 

το ΔΕΚ, βασιζόμενο στην της αρχή της αποτελεσματικότητας, ανέδειξε την αξία του 

δικαιώματος αποζημίωσης και σύνδεσε την ιδιωτική εφαρμογή με την διαφύλαξη των 

άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ. Με τον τρόπο αυτό έγινε σαφές πως η ιδιωτική εφαρμογή 

πέρα από τον αποκαταστατικό χαρακτήρα της, επιτελεί και ένα ρόλο ενωσιακής 

δημόσιας πολιτικής διασφαλίζοντας το σύστημα του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ, 

παραδοχή η οποία σίγουρα αποτέλεσε εφαλτήριο για την μετέπειτα ενωσιακή 

εναρμόνιση42. 

Λίγα χρόνια αργότερα το ΔΕΚ επιβεβαίωσε την ως άνω θέση του, προχωρώντας ένα 

βήμα παρακάτω με την απόφαση Manfredi43. Τα πραγματικά περιστατικά που 

οδήγησαν στην έκδοση της ως άνω απόφασης εκτυλίχθηκαν στην Ιταλία τα έτη 1994 

έως 1999, όπου παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στο κόστος των ασφαλίστρων από 

αυτοκινητιστικό ατύχημα. Όπως αποδείχτηκε ύστερα από σχετική έρευνα τρεις 

μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, η Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA, η Fondiaria 

Sai SpA και η Assitalia SpA είχαν προχωρήσει σε παράνομη συμφωνία, η οποία είχε 

ως αντικείμενο την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους στον τομέα των 

ασφαλίσεων. Η συμφωνία αυτή παρέσχε στις εν λόγω επιχειρήσεις τη δυνατότητα 

συντονισμού και καθορισμού των ασφαλίστρων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιβαρύνουν τους χρήστες με σημαντικές αυξήσεις ασφαλίστρων, οι οποίες δεν 

δικαιολογούνταν από τις συνθήκες της αγοράς και τις οποίες οι καταναλωτές δεν 

μπορούσαν να αποφύγουν44. Εξαιτίας της πρακτικής τους αυτής, οι ως άνω 

ασφαλιστικές ενάχθηκαν στα εθνικά δικαστήρια από πελάτες τους, ένας εκ των 

οποίων ήταν και ο κύριος Manfredi, ζητώντας να τους καταβληθεί το υπερβάλλον 

ποσό που οι ασφαλιστικές αυτές αποκόμισαν ένεκα της παράνομης σύμπραξης. Το 

εθνικό δικαστήριο από την πλευρά του, επιλαμβανόμενο των παραπάνω υποθέσεων, 

αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιον του διαδικασία και να αποστείλει 

προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ, ζητώντας να ερμηνευτούν περαιτέρω κάποιες 

πτυχές του αρ. 81 της ΣΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό το Δικαστήριο της Ένωσης διευκρίνισε 

ότι οι απαγορεύσεις των άρθρων 81, 82 ΣΕΚ παράγουν «άμεσα αποτελέσματα στις 

σχέσεις μεταξύ ιδιωτών και εξασφαλίζει στους διοικουμένους δικαιώματα τα οποία τα 

                                                           
41Βλ. ΑπόφασηC-453/99, Courage Ltd,EU:C:2001:465, σκέψη 27 
42Βλ. και Γρηγόριο Μπαχάρη, Η αγωγή αποζημίωσης στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού 

(αδημοσίευτη διπλωματική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2018) 25 
43Απόφαση C-295/04 έως C-298/04 Manfredi,EU:C:2006:461 
44Απόφαση C-295/04 έως C-298/04 Manfredi,EU:C:2006:461, σκέψη 11 
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εθνικά δικαστήρια οφείλουν να διασφαλίζουν45. Το Δικαστήριο μάλιστα έλαβε θέση 

σε ένα ακόμα πολύ σημαντικό ζήτημα, αυτό του κατά πόσον τα εθνικά δικαστήρια 

είναι σε θέση να επιδικάζουν τιμωρητικές αποζημιώσεις πηγάζουσες από παραβιάσεις 

του δικαίου ανταγωνισμού. Ο Γενικός εισαγγελέας στις προτάσεις του ανέφερε πως η 

αξίωση αποζημίωσης σίγουρα αποτελεί έναν ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα, αλλά 

εάν στο εθνικό δίκαιο ορισμένων κρατών μελών δεν έχει προβλεφθεί δικαίωμα 

τιμωρητικής αποζημίωσης δεν υπάρχει λόγος να θεσπιστεί46. Με την άποψη αυτή 

συντάχθηκε και το Δικαστήριο, το οποίο συμπλήρωσε πως η καταβολή τέτοιου 

είδους αποζημίωσης δεν είναι ασύμβατη με τους στόχους του κοινοτικού δικαίου του 

ανταγωνισμού47.Στην ίδια μάλιστα Απόφαση το ΔΕΚ δέχτηκε πως σε μια τέτοια 

παραβίαση του δικαίου ανταγωνισμού ο ζημιωθείς δικαιούται αποκατάστασης τόσο 

της θετικής του ζημίας «damnum emergens», όσο και της αποθετικής «lucrum 

cessans», οι οποίες μάλιστα απαιτήσεις καθίστανται και τοκοφόρες. Η νομολογιακή 

αυτή παραδοχή είχε σαν αποτέλεσμα μέρος της θεωρίας να υποστηρίξει πως το 

δικαίωμα αποζημίωσης αποτελεί ένα καθαρά ενωσιακό δικαίωμα48, παρεμφερές 

αυτού της Απόφασης Frankovic49. Ωστόσο μετά και την νομοθέτηση της οδ. 

104/2014, οποιαδήποτε τέτοια θεωρία έχει καταρρεύσει και έχει καταστεί σαφές πως 

το δικαίωμα αποζημίωσης για παραβίαση του δικαίου ανταγωνισμού εδράζεται τόσο 

στο ενωσιακό δίκαιο, όσο και στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών. 

2.3.2 Η συμβολή της Επιτροπής 
 

Οι ως άνω νομολογιακές εξελίξεις δεν άφησαν αδιάφορή την Επιτροπή, η οποία το 

2004 ανέθεσε τη διεξαγωγή μελέτης αναφορικά με τις αγωγές αποζημίωσης από 

παραβίαση των κοινοτικών διατάξεων του ανταγωνισμού, σε μια μεγάλη δικηγορική 

εταιρεία, με την επωνυμία Ashurst και έδρα τις Βρυξέλες. Τα αποτελέσματα τις 

μελέτης αυτής ήταν απογοητευτικά, με το συμπέρασμα να συνοψίζεται στο γεγονός 

                                                           
45Απόφαση C-295/04 Manfredi,EU:C:2006:461, σκέψη 39 
46Βλ. Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα Geelhoed στην ΑπόφασηC-295/04, Vincenzo Manfredi v. Lloyd 

Adriatico Assicurazioni SpA, , ECLI:EU:C:2006:67, σκέψη 67   
47Βλ. και Εμμανουέλλα Τρούλη, “ digestaonline.gr”( Η Λευκή Βίβλος σχετικά με τις αγωγές 

αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ, 2010) 

199<http://www.digestaonline.gr/pdfs/Digesta%202010/4%20TROULI.pdf> τελευταία προσπέλαση 

06/03/2020 
48 Βλ. και Γρηγόριο Μπαχάρη, Η αγωγή αποζημίωσης στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού 

(αδημοσίευτη διπλωματική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2018)27 με 

περαιτέρω παραπομπές 
49Απόφαση C-6 και 9/90, Andrea Francovich., EU:C:1991:428   

http://www.digestaonline.gr/pdfs/Digesta%202010/4%20TROULI.pdf%3e%20τελευταία
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πως η ιδιωτική εφαρμογή του ανταγωνισμού βρίσκεται σε καθεστώς υπανάπτυξης 

σχεδόν στο σύνολο των κρατών-μελών50. Στην κατάσταση αυτή συντελούσε η 

πρόσφατη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προσχώρηση 10 χωρών στους 

κόλπους της51, αλλά και το αποκεντρωμένο σύστημα εφαρμογής των κανόνων 

ανταγωνισμού που εισήγαγε ο κανονισμός 1/2003. Οι εξελίξεις αυτές είχαν σαν 

αντίκτυπο μεγάλη μερίδα πολιτών των κρατών μελών να μην γνωρίζουν για τη 

δυνατότητας άσκησης του δικαιώματος αποζημίωσης, ενώ ακόμα και όσοι το 

γνώριζαν ήταν αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουν ανυπέρβλητα εμπόδια για να 

προβούν στην άσκηση του δικαιώματός τους αυτού. Τα εμπόδια αυτά είχαν να 

κάνουν με τα έξοδα άσκησης της σχετικής αγωγής, την ύπαρξη διιστάμενων απόψεων 

σε ζητήματα όπως η ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση και μαζί με αυτές η 

ένσταση μετακύλισης της ζημίας, την ύπαρξη δέσμευσης από τις αποφάσεις των 

εθνικών αρχών ανταγωνισμού, σε συνέχεια των οποίων ασκείτο η αγωγή, την 

αδυναμία πρόσβασης σε αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της παράβασης, το 

πρόβλημα του υπολογισμού του ύψους της ζημίας, αλλά και με τα ζήτημα της 

παραγραφής. Ο νομικός αυτός κατακερματισμός σε συνδυασμό με την απουσία 

ενωσιακής ρύθμισης έπληττε την ασφάλεια και την ενότητα του δικαίου σε 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

Μετά την μελέτη αυτή, η Επιτροπή προχώρησε το 2005 στην έκδοση πράσινης 

βίβλου52. Το ενωσιακό αυτό κείμενο περιείχε σειρά ρηξικέλευθων απόψεων, οι 

οποίες ήταν σαφώς επηρεασμένες από το αμερικανικό σύστημα και για το λόγο αυτό 

δέχτηκε δριμύτατη κριτική53. Η Επιτροπή από την πλευρά της επεσήμανε για μία 

ακόμα φορά ότι ο νομοθετικός κατακερματισμός και η απουσία ενωσιακής ρύθμισης, 

καθιστούσαν ιδιαίτερα επαχθή την άσκηση αγωγών αποζημίωσης, λόγω των 

ανυπέρβλητων δικονομικών εμποδίων και του υψηλού κόστους που απαιτούνταν για 

την έγερση τέτοιων αγωγών. Σε μια νέα προσπάθειά της, το 2008, η Επιτροπή προέβη 

                                                           
50Βλ. Σχετ. Μελέτη Ashurst, «Study on the conditions of claims for damages in case of infringement of 

EC competition rules» Prepared by Denis Waelbroeck, Donald Slater and Gil Even-Shoshan, 2004 
51 Η διεύρυνση του 2004, ήταν η Πέμπτη ευρωπαϊκή διεύρυνση και ήταν και η μεγαλύτερη με την 

προσχώρηση την 1η Μαΐου 2004  δέκα  χωρών, ήτοι Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Πολωνίας, 

Σλοβακίας, Σλοβενίας, Τσεχίας, Ουγγαρίας, Μάλτας και Κύπρου 
52 Πράσινη Βίβλος, Αγωγές αποζημίωσης για παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΚ, 

COM(2005) 672 τελικό.   
53NiamhDunne, ‘papers.ssrn.com’(The Role of Private Enforcement within EU Competition Law, 1 

june 2014) 382<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2457838> τελευταία προσπέλαση 

20/02/2020, Λία Αθανασίου σε  Δημήτριο Τζουγανάτο,  Το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού 

(Αθήνα,  Νομική Βιβλιοθήκη 2013). 1292.   

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2209768
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2457838
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στην έκδοση Λευκής Βίβλου54. Το ενωσιακό αυτό έγγραφο ήταν λιγότερο 

ρηξικέλευθο από το προηγούμενο, χαρακτηριζόταν από ένα συντηρητισμό και για το 

λόγο αυτό έτυχε θετικής ανταπόκρισης από τον ευρωπαϊκό χώρο. Βασικός στόχος 

βάσει του εγγράφου αυτού ήταν η βελτίωση των συνθηκών, ώστε τα θύματα να είναι 

σε θέση να ασκούν το δικαίωμά τους σε αποζημίωση για όλες τις ζημίες που 

υπέστησαν λόγω των παραβιάσεων του δικαίου ανταγωνισμού, ανοίγοντας το δρόμο 

για τη θέσπιση μια ευρωπαϊκής Οδηγίας. Το 2009, ξεκίνησαν οι διεργασίες για μια 

Πρόταση Οδηγίας, η οποία τελικώς δεν υιοθετήθηκε, κυρίως, λόγω αντιρρήσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου55. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Επιτροπή δεν 

σταμάτησε το έργο της και το 2013 προέβη σε νέα Πρόταση για την έκδοση Οδηγίας 

για τις αγωγές αποζημίωσης. Στο πακέτο μέτρων του 2013 περιλαμβανόταν  δύο 

Συστάσεις, η πρώτη εκ των οποίων αφορούσε τις οικονομικές μεθόδους 

ποσοτικοποίησης της ζημίας και η δεύτερη τη συλλογική νομική προστασία των 

ζημιωθέντων, καθώς και ένας αναλυτικός πρακτικός οδηγός. Ύστερα από όλες αυτές 

τις προσπάθειες, στις 26 Νοεμβρίου 2014 η Επιτροπή θεσπίζει τελικά την Οδηγία 

2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με 

ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου 

για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης», ευελπιστώντας να δώσει τέλος στα προβλήματα που 

ταλάνιζαν το δικαίωμα αποζημίωσης από παραβιάσεις του δικαίου ανταγωνισμού, 

στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Κεφάλαιο 3. Το δικαίωμα αποζημίωσης στην ΕΕ και στα κράτη μέλη 

της ΕΕ 

 

3.1 Οι αγωγές αποζημίωσης πριν την ψήφιση της Οδηγίας 

104/2014/ΕΕ 

 

                                                           
54 Λευκή Βίβλος, σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής 

νομοθεσίας της ΕΚ, COM(2008) 165 τελικό   
55Niamh Dunne, ‘papers.ssrn.com’(The Role of Private Enforcement within EU Competition Law, 1 

june 2014)383,386<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2457838>τελευταία 

προσπέλαση 20/02/2020 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2209768
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2457838
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Στο σημείο αυτό και πριν γίνει ανάλυση των διατάξεων της Οδηγίας, κρίνεται 

σκόπιμο να γίνει μία προσέγγιση του δικαιώματος αποζημίωσης από παραβίαση του 

δικαίου του ανταγωνισμού σε χρόνο πρότερο της έκδοσης της Οδηγίας 104/2014/ΕΕ, 

η οποία είναι ενδεικτική της αντιμετώπισης που έχαιρε το εν λόγω δικαίωμα εν γένει 

στον ευρωπαϊκό χώρο πριν την ενιαία ενωσιακή ρύθμιση που επέφερε η Οδηγία. Με 

τον τρόπο αυτό θα διαφανούν οι προβληματικές κατά την ενάσκηση του δικαιώματος 

αποζημίωσης, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, οι τεράστιες διαφορές που 

χαρακτηρίζουν τη ρύθμιση του σχετικού ζητήματος στο χώρο των Η.Π.Α., αλλά και 

οι καινοτομίες που εισήγαγε το ευρωπαϊκό νομοθέτημα. 

Ως ενδεικτικό παράδειγμα έννομης τάξης κράτους μέλους της ΕΕ θα 

χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα και  όσα ίσχυσαν σε αυτήν πριν την ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 104/2014 (με σύντομη  αναφορά στην νομοθεσία και την νομολογία). 

Ειδικότερα, ο Νόμος 703/1977, αλλά και ο μεταγενέστερος Νόμος 3959/2011, οι 

οποίοι ρυθμίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην ελληνική έννομη τάξη, δεν 

περιείχαν κάποια ρητή πρόβλεψη αναφορικά με την αξίωση αποζημίωσης των 

ζημιωθέντων από παραβίαση των διατάξεων περί ανταγωνισμού. Μοναδική διέξοδος 

στην προβληματική αυτή ήταν η θεμελίωση του δικαιώματος αποζημίωσης στις 

κοινές διατάξεις του Αστικού δικαίου και συγκεκριμένα σε αυτές της αδικοπραξίας 

και του άρθρου 914 ΑΚ. Ωστόσο ακόμα και αυτή η προσέγγιση έβρισκε εμπόδια, 

καθώς πολλοί θεωρητικοί είχαν εκφράσει την αντίληψη πως οι διατάξεις των άρθρων 

101, 102 ΣΛΕΕ και οι αντίστοιχες των εθνικών νομοθετημάτων, έχουν ως στόχο την 

προστασία του δημοσίου συμφέροντος, με αποτέλεσμα να μην θεμελιώνουν το 

παράνομο της 914 ΑΚ. Η ίδια μάλιστα η Επιτροπή ανταγωνισμού είχε εκφράσει την 

άποψη ότι η παραβίαση των διατάξεων περί ανταγωνισμού δεν γεννά αδικοπρακτική 

ευθύνη, καθώς οι διατάξεις αυτές δεν αποτελούν προστατευτικούς κανόνες που να 

υπάγονται στο πραγματικό της 914 ΑΚ. Ο περίπλοκος χαρακτήρας των υποθέσεων 

καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολη την υπαγωγή τους στις προϋποθέσεις υπαιτιότητας και 

αιτιώδους συνδέσμου που  απαιτούνταν για τη θεμελίωση της αδικοπρακτικής 

ευθύνης. Περαιτέρω σε δικονομικό επίπεδο, δεν προβλεπόταν η σύσταση ενός 

εξειδικευμένου δικαστηρίου για την εκδίκαση τέτοιου είδους αγωγών, ενώ οι 

υπάρχοντες κανόνες για τη ρύθμιση της διαδικασίας των αποδείξεων αποδεικνύονταν 

ανεπαρκείς για τη φύση των υποθέσεων αυτών. Μια ακόμα τροχοπέδη αποτελούσε η 
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εν γένει νομική κουλτούρα στην Ελλάδα, η οποία είχε θέση τις ομαδικές αγωγές στο 

παρασκήνιο του νομικού κόσμου.  

Παρά τις αντιξοότητες αυτές και χωρίς να σημαίνει ότι αυτές εξαλείφτηκαν  η 

Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αναγνώρισε το δικαίωμα αποζημίωσης κατ’ άρθρο 914 

ΑΚ, από παραβίαση των διατάξεων του ανταγωνισμού με την απόφαση ΟλΑΠ 

2/1989. Στην απόφασή του αυτή το ακυρωτικό έκρινε σε Απόφαση που αφορούσε 

κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης ότι: «« από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 703/1977 

σε συνδυασμό με το άρθρο 29 του ιδίου νόμου, με το οποίο καθορίζονται ποινικές 

κυρώσεις σε βάρος εκείνων που κατά παράβαση του άρθρου 2 καταχρώνται τη 

δεσπόζουσα στην αγορά θέση τους ή της επιχειρήσεως που εκπροσωπούν, προκύπτει, 

ότι σε περίπτωση παραβιάσεως του άρθρου αυτού από εκπρόσωπο επιχειρήσεως που 

έχει δεσπόζουσα στην αγορά θέση μπορεί να γεννηθεί δικαίωμα αποζημιώσεως 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 914 ΑΚ υπέρ εκείνου που υπέστη ζημία συνεπεία 

αδικαιολογήτου αρνήσεως πωλήσεως.». Υπό τις συνθήκες αυτές, οι οποίες θα 

μπορούσε να λεχθεί ότι χαρακτηρίζουν την πλειονότητα των κρατών της ΕΕ, γίνεται 

φανερό πως η ρύθμιση του δικαιώματος αποζημίωσης από ένα νομοθέτημα 

ενωσιακής προέλευσης ήταν επιτακτική ανάγκη. 

3.2 Η νομοθετική βάση και το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 

104/2014 
 

Για να κατανοηθεί καλύτερα η νομοθετική βάση της Οδηγίας, θα πρέπει σε πρώτο 

στάδιο να γίνει προσέγγιση του πεδίου εφαρμογής της. Όπως ήδη εξηγήθηκε στο 

εισαγωγικό μέρος η Οδηγία αφορά το δικαίωμα αποζημίωσης των ζημιωθέντων σε 

περίπτωση παραβίασης του δικαίου ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα οι διατάξεις 

της Οδηγίας εφαρμόζονται τόσο κατά την παραβίαση των ενωσιακών διατάξεων 

αντιανταγωνιστικής νομοθεσίας (101 και 102 ΣΛΕΕ), όσο και κατά την παραβίαση 

των οικείων εθνικών διατάξεων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, για να τύχουν 

εφαρμογής οι πρόνοιες της Οδηγίας, οι εθνικές διατάξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται 

παράλληλα με τις ενωσιακές5657. Με άλλα λόγια θα πρέπει να υπάρχει στην υπό 

                                                           
56 Βλ. και σκέψη 10 της Οδηγίας 104/2014 
57 Βλ. και αρ. 2 παρ. 3 της Οδηγίας 104/2014 
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κρίση υπόθεση το λεγόμενο διασυνοριακό στοιχείο58, ώστε να ευδοκιμήσει η 

εφαρμογή της Οδηγίας. Σε περίπτωση που η παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού 

δεν επηρεάζει ή δεν δύναται να επηρεάσει το διακρατικό εμπόριο μεταξύ των κρατών 

μελών, η Οδηγία δεν δύναται να τύχει  εφαρμογής και το εκάστοτε κράτος μέλος έχει 

τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις οικείες εθνικές διατάξεις, περί αποζημίωσης σε 

περίπτωση παραβίασης του ανταγωνισμού. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να 

αναφερθεί πως το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας περιλαμβάνει μόνο τις συμπράξεις 

και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ενώ οι παραβιάσεις των κανόνων για την 

συγκέντρωση επιχειρήσεων εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής της59. 

Εκκινώντας λοιπόν από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, ήτοι τις παραβάσεις 

του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού και τις  παραβάσεις των εθνικών 

αντιανταγωνιστικών διατάξεων που εφαρμόζονται παράλληλα με τις ενωσιακές, 

γίνεται φανερό πως το άρθρο 103 ΣΛΕΕ που αφορά μόνο το Ευρωπαϊκό δίκαιο δεν 

αποτελούσε επαρκή νομική βάση για την στήριξη της Οδηγίας. Για την ρύθμιση της 

δεύτερης κατηγορίας παραβάσεων, ήτοι της παραβίασης των εθνικών διατάξεων που 

εφαρμόζονται παράλληλα με τις ενωσιακές έπρεπε να εξευρεθεί και έτερη νομική 

βάση. Τη λύση στο σημείο αυτό έδωσε το άρθρο 114 ΣΛΕΕ και με τον τρόπο αυτό η 

                                                           
58«Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει, όταν επηρεάζεται ή μπορεί να επηρεαστεί το εμπόριο 

έστω και δύο μόνο κρατών μελών» ΑΠ 1379/2010 ΝΟΜΟΣ,(ΑΠ 388/2008 ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 

1639/2013 ΝΟΜΟΣ. Για να εφαρμοστεί όμως το άρθρο 85 του Κανονισμού δεν αρκεί η διαπίστωση 

της ύπαρξης των απαριθμούμενων ενεργειών αλλά απαιτείται η συνδρομή και των λοιπών 

προϋποθέσεων που τάσσει το άρθρο 85 της Συνθήκης της ΕΟΚ, μεταξύ των οποίων είναι και 

δυνατότητα επίδρασης των συμπράξεων που προαναφέρθηκαν στο εμπόριο μεταξύ Κρατών-μελών της 

ΕΟΚ. Η προϋπόθεση δε αυτή θεωρείται ότι συντρέχει όταν επηρεάζεται ή μπορεί να επηρεαστεί το 

εμπόριο έστω και δύο μόνο Κρατών-μελών. Επίσης, δεν μπορούν να αποκλειστούν οι συμπράξεις 

επιχειρήσεων να λειτουργούν και ο ανταγωνισμός να αναπτυχθεί και μέσα στα όρια ενός Κράτους-

μέλους ως τμήματος του ενιαίου της κοινής αγοράς, αρκεί η σύμπραξη να μπορεί να επηρεάσει το 

εμπόριο μεταξύ δύο τουλάχιστον κρατών-μελών. Οι συμφωνίες, επομένως, αποκλειστικής προμήθειας 

με σκοπό την μεταπώληση εμπορευμάτων, στις οποίες συμμετέχουν, αποκλειστικά επιχειρήσεις από 

ένα Κράτος-μέλος και οι οποίες αφορούν τη μεταπώληση εμπορευμάτων μέσα σ' αυτό τα κράτος-

μέλος, για να εμπέσουν ενδεχομένως στην απαγόρευση του άρθρου 85 § 1 της Συνθήκης της ΕΟΚ θα 

πρέπει να επηρεάζουν, ιδίως σε περίπτωση που αφορούν ομοειδείς συμφωνίες, στο σύνολο τους το 

εμπόριο μεταξύ κρατών-μελών ( Α.Π. 388/2008). Και αυτό, διότι η σχετική με τον ανταγωνισμό 

διάταξη του άρθρου 85 § 3 (ήδη 81 § 3) της Συνθήκης ΕΟΚ, αναφέρεται στον έλεγχο των συμφωνιών  

που με βάση το σύνολο των νομικών και πραγματικών δεδομένων μπορεί να πιθανολογεί άμεσα ή 

έμμεσα, πραγματικά ή δυνητικά ότι το διακρατικό εμπόριο μπορεί να επηρεαστεί κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε η πραγματοποίηση των στόχων μίας ενιαίας αγοράς να καθίσταται δυσχερής. Διαφορετικά 

εφαρμόζεται όχι το κοινοτικό αλλά το εθνικό δίκαιο περί ανταγωνισμού της συγκεκριμένης χώρας, 

εκτός αν στην τελευταία περίπτωση η συμφωνία κ.λ.π. αναφέρεται στην συνολική αγορά ενός 

κράτους-μέλους με άμεσο στόχο και αποτέλεσμα ην εδραίωση στεγανοποιήσεων εθνικού χαρακτήρα 

και την απομόνωση της αγοράς αυτής από τις υπόλοιπες και εντεύθεν επηρεάζονται τα εμπορικά 

ρεύματα και ο ανταγωνισμός εντός της κοινής αγοράς, όποτε και πάλι έχει εφαρμογή το 

προαναφερόμενο άρθρο 85 ( ΑΠ 1126/2006 )   
59 Βλ. και αρ. 2 παρ. 1 της Οδηγίας 104/2014 
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Οδηγία απέκτησε διττή νομική βάση, η οποία αντικατοπτρίζεται στα άρθρα 103 και 

114 της ΣΛΕΕ60. 

3.3 Επισκόπηση της Οδηγίας  104/2014 
 

Από την γραμματική ερμηνεία των διατάξεων του Ευρωπαϊκού νομοθετήματος 

γίνεται φανερό πως πρόκειται για μια Οδηγία φέρουσα το χαρακτήρα της ελάχιστης 

εναρμόνισης.61 Αυτό σημαίνει ότι ο ενωσιακός νομοθέτης με την νομοθέτηση της 

Οδηγίας αυτής θέλησε να θεσπίσει ένα ελάχιστο πεδίο προστασίας του δικαιώματος 

αποζημίωσης των ζημιωθέντων από αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, δίνοντας 

παράλληλα τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να θεσπίζουν αυστηρότερα μέτρα εάν το 

επιθυμούν. Όσον αφορά τη δομή της Οδηγίας, αυτή διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια 

τα οποία αποτελούνται συνολικά από είκοσι τέσσερα άρθρα. Στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται αναφορά στο αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, το δεύτερο 

κεφάλαιο αφορά την κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων, το τρίτο κεφάλαιο 

καταπιάνεται με τη δεσμευτική ισχύ των αποφάσεων των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού, ζητήματα παραγραφής και την εις ολόκληρον ευθύνη των 

ζημιωσάντων, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη δυνατότητα προβολής 

ένστασης μετακύλισης της ζημίας και στη νομιμοποίηση των έμμεσων αγοραστών, το 

πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ποσοτικοποίηση της ζημίας, το έκτο κεφάλαιο 

αφορά τη συναινετική επίλυση διαφορών, ενώ στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο 

περιλαμβάνονται κάποιες γενικές διατάξεις που αφορούν που αφορούν τη μελλοντική 

αναθεώρηση της Οδηγίας, τα χρονικά όρια κ.α.. 

Συνολικά θα μπορούσε να λεχθεί πως το κείμενο της Οδηγίας περιλαμβάνει μια σειρά 

από καινοτομίες που αφορούν την εις ολόκληρον ευθύνη των περισσότερων 

υπευθύνων της παράβασης, την διευκρίνιση του τρόπου λειτουργίας της ένστασης 

μετακύλισης της ζημιάς, όπως και της θέσης των έμμεσων αγοραστών, την ρητή 

αναφορά στα κονδύλια που περιέχονται στην αποζημίωση και την καθιέρωση 

τεκμηρίων ζημιάς και κανόνων παραγραφής, ζητήματα δηλαδή τα οποία είχαν 

αναδειχθεί σε προβληματικές κατά το παρελθόν. Παρά ταύτα δεν ελλείπουν τα 

                                                           
60 Βλ. και σκέψη 8 της  Οδηγίας 104/2014 
61 Βλ. ενδεικτικά άρθρο 5 παρ 8 της Οδηγίας 104/2014 «Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 7 

και του άρθρου 6, το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν κανόνες 

που οδηγούν σε ευρύτερη κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων.» 
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σκοτεινά σημεία επί των οποίων ο ευρωπαίος νομοθέτης αποφεύγει να λάβει θέση και 

επαφίεται στη ρύθμιση από το εθνικό δίκαιο, όπως ζητήματα αιτιώδους συνδέσμου,  

ποσοτικοποίησης της ζημίας και υπαιτιότητας. Άξιο μνείας είναι ότι το ευρωπαϊκό 

αυτό νομοθέτημα δεν περιέχει καμία ρητή πρόβλεψη για καίρια ζητήματα, όπως η 

κατανομή των δικαστικών εξόδων, η προσωρινή δικαστική προστασία, η αξίωση για 

άρση και παράλειψη της προσβολής. 

3.4 Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 104/2014 από ορισμένα κράτη μέλη 

της ΕΕ 
 

Η Οδηγία 104/2014, ως ενωσιακή πράξη δευτερογενούς δικαίου προκειμένου να 

αναπτύξει τα έννομα αποτελέσματά της εντός της εθνικής έννομης τάξης των κρατών 

μελών, απαιτείται να μεταφερθεί στην  οικεία εθνική νομοθεσία με πράξη 

ενσωμάτωσης62. Εν προκειμένω στην παρούσα περίπτωση τα κράτη μέλη καλούνταν 

να ενσωματώσουν τις διατάξεις της Οδηγίας 104/2014 έως  το Δεκέμβριο του 2016. 

3.4.1. Η ενσωμάτωση στην έννομη τάξη της Ελλάδας 
 

Στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία ενσωματώθηκε τελικά το Μάρτιο του 2018, με 

το Νόμο 4529/2018. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ως άνω Νόμου, σκοπός του εθνικού 

νομοθετήματος είναι «η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 

2014/104 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 

2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του 

εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών 

μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η θέσπιση των ίδιων ρυθμίσεων για 

παραβάσεις των άρθρων 1 ή 2 του Ν 3959/2011, χωρίς ταυτόχρονη παράβαση των 

άρθρων 101 ή 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Με τον 

τρόπο αυτό ο Έλληνας νομοθέτης επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των σχετικών 

διατάξεων και σε υποθέσεις παραβίασης, οι οποίες δεν παρουσιάζουν διασυνοριακό 

στοιχείο, αντιθέτως περιορίζονται στο εδαφικό και νομικό πλαίσιο της ελληνικής 

                                                           
62Βλ. Πέτρος Στάγκος και  Ευγενία Σαχπεκίδου, Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης(Αθήνα-Θεσσαλονίκη,  Σάκκουλας  2004) 2088 έτσι και Γρηγόρης- Ευάγγελος 

Καλαβρός και  Θεόδωρος Γεωργόπουλος,  Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (3η έκδ., τ.1ος , Αθήνα, 

Νομική Βιβλιοθήκη 2017) 192 και  Βασίλειος Χριστιανός, Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη 2010) 38  
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επικράτειας63. Η κίνηση αυτή του εθνικού νομοθέτη αποτελεί αξιοποίηση του 

γεγονότος, πως πρόκειται για μια Οδηγία ελάχιστης εναρμόνισης, δίνοντάς του το 

δικαίωμα να θεσπίσει μια δέσμη αυστηρότερων μέτρων64. Κατά τα λοιπά το ελληνικό 

κείμενο απηχεί σε μεγάλο βαθμό τις διατάξεις του ευρωπαϊκού νομοθετήματος. 

3.4.2. Η ενσωμάτωση στην έννομη τάξη της Κύπρου 

 

Στην έννομη τάξη της Κύπρου η Οδηγία 104/2014 ενσωματώθηκε το 2017 με τον 

περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμο65. 

Πρόκειται για τον Νόμο 113(Ι)/2017 που προνοεί για την θέσπιση κανόνων 

αναφορικά με αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις των άρθρων 3 και/ ή 6 του περί 

της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου και/ ή των άρθρων 101 και/ ή 102 της 

Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σκοπούς 

εναρμόνισης με την Οδηγία 104/2014 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, L349, 

5.12.2014). Τον νόμο ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, ο οποίος εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 52 του Συντάγματος. Η συμμόρφωση 

του Νόμου με την Οδηγία είναι υποδειγματική. Το άρθρο 1 ορίζει τον τίτλο του 

Νόμου65, το άρθρο 2 περιλαμβάνει τους ορισμούς. Μεταξύ των ορισμών-εννοιών 

περιλαμβάνονται η αγωγή αποζημίωσης, ο άμεσος και ο έμμεσος αγοραστής, η 

                                                           
63 Βλ και αρ 2 της Αιτ. Εκθ. του Ν. 4529/2018 σύμφωνα με το οποίο «Η ενότητα της εννόµου τάξεως 

και η ανάγκη διασφάλισης ισοδύναµων όρων ανταγωνισµού (level playing field) για όλες τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, καθώς και σε ισοδύναµη προστασία όλων 

των θιγόµενων από παραβάσεις της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού (επιχειρήσεων και καταναλωτών) 

απαιτεί ενιαία αντιµετώπιση των περιπτώσεων αυτών». Εμμανουέλλα Τρούλη, «Αγωγές αποζημίωσης 

για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας»(2016) ΕφΑΔ 378, 380: «η εξίσωση της εφαρμογής 

των κανόνων της Οδηγίας στις παραβάσεις εθνικών κανόνων ανταγωνισμού θα αποκλείσει το κίνητρο 

καταχρηστικής επίκλησης της παράβασης των εθνικών ή ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού μόνο και 

μόνο προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή του ενός ή άλλου διαδικαστικού κανόνα.»  
64Βλ και Ηλίας Σουφλερός, “ esdi.gr” (Αστική ευθύνη για παραβάσεις του δικαίου του ελεύθερου 

ανταγωνισμού. Ζητήματα με το νέο Νόμο 4529/2018, 6-7 

Δεκεμβρίου2018)<http://www.esdi.gr/nex/images/stories/pdf/epimorfosi/2018/souvleros_dec_2018.pdf

> τελευταία προσπέλαση 05/03/2018, όπου κάνει λόγο για «υπερακοντίζουσα μεταφορά» της Οδηγίας 

στο εσωτερικό δίκαιο 
65Νόμος 113(Ι)/2017, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4614, 21.7.2017, προσβάσιμος και μέσω της ιστοσελίδας της 

Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (www.competition.gov.cy). Βλ και Νόμο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας 13(Ι)/2008 («ο περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος»). Βλ και Χριστιάννα 

Μάρκου , Στοιχεία αναφορικά με το δίκαιο του ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού σε ΗΠΑ και ΕΕ, 

(Ομιλία στα πλαίσια της παρουσίασης του βιβλίου του Δρ Χάρη Σταμέλου με τίτλο «Το δίκαιο του 

ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού των ΗΠΑ», 4 Δεκεμβρίου 2018),<http://markoullc.com/wp-

content/uploads/2018/12/παρουσιασηδικαιουανταγωνισμου.pdf> τελευταία προσπέλαση 28/3/2020 

 

http://www.esdi.gr/nex/images/stories/pdf/epimorfosi/2018/souvleros_dec_2018.pdf
http://www.esdi.gr/nex/images/stories/pdf/epimorfosi/2018/souvleros_dec_2018.pdf
http://markoullc.com/wp-content/uploads/2018/12/παρουσιασηδικαιουανταγωνισμου.pdf
http://markoullc.com/wp-content/uploads/2018/12/παρουσιασηδικαιουανταγωνισμου.pdf
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επιχείρηση και η ένωση επιχειρήσεων, η αξίωση αποζημίωσης (που διαφέρει 

προφανώς από την αγωγή αποζημίωσης ως έννοια, με την αγωγή υποβάλλεται η 

αξίωση ενώπιον Δικαστηρίου), η απόφαση παράβασης που εκδίδεται από την 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ή Διοικητικό Δικαστήριο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, τα άρθρα 101 και 102 Συνθήκης για την Λειτουργία της ΕΕ, η δήλωση 

επιεικούς μεταχείρισης, το Δικαστήριο (σημαίνει Επαρχιακό Δικαστήριο), το δίκαιο 

ανταγωνισμού (οι πρόνοιες των άρθρων 3 ή και 6 του περί της Προστασίας του 

Ανταγωνισμού Νόμου και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ), η εθνική αρχή 

Ανταγωνισμού (άρθρο 35 Κανονισμού 1/2003, αρμόδια αρχή σε κάθε κράτος μέλος 

για την εφαρμογή των προνοιών των άρθρων 101, 102 ΣΛΕΕ), η επιπλέον 

επιβάρυνση, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επιχείρηση καλυπτόμενη από 

ασυλία, ο ζημιωθείς (πρόσωπο που υπέστη ζημία από παράβαση του δικαίου 

ανταγωνισμού), οι σχετικοί Κανονισμοί, η παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού, ο 

παραβάτης, οι συμπράξεις (καρτέλ), το υπόμνημα για διακανονισμό. 

Το άρθρο 3 του Νόμου 113(Ι)/2017 της Κυπριακής Δημοκρατίας που 

ενσωματώνει την Οδηγία 104/2014 για την αγωγή αποζημίωσης προνοεί στην 

παράγραφο 1 ότι «ο παρών Νόμος αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οιοσδήποτε υπέστη 

ζημία λόγω παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού (που έχει οριστεί ήδη στο άρθρο 2 

ως παράβαση των άρθρων 3 ή και 6 του Νόμου 13(Ι)/2008 ή και των άρθρων 101 ή 

και 102 της Συνθήκης για την Λειτουργία της ΕΕ) από επιχείρηση ή από ένωση 

επιχειρήσεων (έννοιες που έχουν ήδη οριστεί στο άρθρο 2 του εν λόγω Νόμου του 

2017), μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά το δικαίωμα για αξίωση πλήρους 

αποζημίωσης για την εν λόγω ζημία από την επιχείρηση ή την ένωση επιχειρήσεων. 

Το άρθρο 4 του ως άνω Νόμου του 2017 προνοεί για το δικαίωμα αποζημίωσης 

οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή δημόσιας αρχής της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Το άρθρο 5 προνοεί για την εξουσία του Δικαστηρίου να διατάσσει την 

κοινοποίηση συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων αναφορικά με υποθέσεις 

ιδιωτικής εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τα 

άρθρα 6 και 7 προνοούν για τα σχετικά δικονομικά θέματα των αποδείξεων, το άρθρο 

8 προνοεί για κυρώσεις για παράλειψη συμμόρφωσης σε δικαστική διαταγή 

κοινοποίησης, ή καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων και σε άλλες παρόμοιες 

περιπτώσεις την παράβαση των περιορισμών κατά την χρήση αποδεικτικών 

στοιχείων, το άρθρο 9 (παρ. 1) προνοεί ότι η τελεσίδικη απόφαση παράβασης της 
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Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αποτελεί αμάχητο τεκμήριο σε διαδικασία 

αγωγής αποζημίωσης ενώπιον Δικαστηρίου. Αυτή η πρόνοια της παραγράφου 1 του 

άρθρου 9 του Νόμου του 2017 ενισχύει την θέση των εναγόντων σε μία ενδεχόμενη 

δίκη. Το άρθρο 10 του ως άνω Νόμου προνοεί για την εξαετή παραγραφή, το άρθρο 

11 την ευθύνη από κοινού και εις ολόκληρο, το άρθρο 12 το δικαίωμα τόσο του 

άμεσου όσο και του έμμεσου αγοραστή για αξίωση και αγωγή αποζημίωσης λόγω 

παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού. Η πρόνοια αυτή του άρθρου 12 συμβαδίζει με 

όσα προβλέπει η Οδηγία 104/2014, μετά την εμπειρία που απέκτησε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή μέσω της επικοινωνίας της με τις αρχές ανταγωνισμού των ΗΠΑ 

(Αντιμονοπωλιακό Τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Επιτροπή 

Ομοσπονδιακού Εμπορίου) για την διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος αυτού σε 

διαφορετικές πολιτείες (λόγω αποφάσεων της νομολογίας και του δικαιώματος των 

πολιτειών να ρυθμίζουν το θέμα αυτό με διαφορετικό τρόπο). Παρομοίως, τα άρθρα 

13 και 14 του Νόμου του 2017 της Κυπριακής Δημοκρατίας προνοούν για ζητήματα 

σχετικά με την ένσταση μετακύλισης και τον έμμεσο αγοραστή. Το άρθρο 15 προνοεί 

για τις αγωγές αποζημίωσης εναγόντων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές 

βαθμίδες της αλυσίδας εφοδιασμού (χωρίς οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου να θίγουν 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δικαστηρίου βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, ΕΕ L351, 20.12.2012, για την διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και 

την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις), το άρθρο 16 προνοεί 

για τον καθορισμό της ζημίας, ενώ τα άρθρα 17, 18 και 19 προνοούν για τα 

ανασταλτικά αποτελέσματα της συναινετικής επίλυσης διαφορών, το αποτέλεσμα των 

συναινετικών διευθετήσεων και την εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου για έκδοση 

κανονισμών για θέματα του Νόμου 113(Ι)/2017 που χρήζουν ή είναι δεκτικά 

ειδικότερης ρύθμισης. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 104/2014 στην έννομη τάξη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας δυνάμει του Νόμου 113(Ι)/2017 είναι υποδειγματική. 

3.4.3. Η ενσωμάτωση στην έννομη τάξη της Γερμανίας 
 

Στην έννομη τάξη της Γερμανίας, η Οδηγία 104/2014 ενσωματώθηκε στις 30 

Μαρτίου 2017, έχουσα αναδρομική ισχύ από 27 Δεκεμβρίου 2016. Σε αντίθεση με 

την επιλογή του Έλληνα νομοθέτη, ο εθνικός νομοθέτης της Γερμανίας δεν 
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προχώρησε στην έκδοση ξεχωριστού νόμου για την μεταφορά των ενωσιακών 

διατάξεων στο εθνικό δίκαιο, αλλά σε τροποποίηση του γερμανικού Νόμου κατά των 

περιορισμών του ελεύθερου ανταγωνισμού (Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen), ο οποίος ήδη από το 2005 ρύθμιζε τις ιδιωτικές 

διαφορές ανταγωνισμού66. Μια από τις πρώτες αλλαγές τις οποίες επέφερε η 9η αυτή 

τροποποίηση του γερμανικού Νόμου αποτελεί το γεγονός πως η αξίωση αποζημίωσης 

απέκτησε πλέον δικιά της αυτοτελή έννομη βάση. Παράλληλα ο χρόνος παραγραφής 

του δικαιώματος αποζημίωσης από αντιανταγωνιστική συμπεριφορά επιμηκύνθηκε 

από τα 3 στα 5 έτη, προθεσμία η οποία θα άρχεται από τη γνώση της προσβολής και 

του προσώπου του ζημιώσαντος. Περαιτέρω με την τροποποίηση του γερμανικού 

νόμου θεσπίστηκε τεκμήριο πρόκλησης ζημίας από τις συμπράξεις, ενώ πλέον 

προβλέπεται και δικαίωμα επίδειξης αποδεικτικών στοιχείων ακόμα και πριν την 

έναρξη της δίκης. Όσον αφορά το ύψος της ζημίας, ο γερμανικός νόμος προβλέπει τη 

δυνατότητα περιορισμού της αξίωσης του ζημιωθέντος με βάση την αρχή της 

αναλογικότητας67. 

3.4.4 Η ενσωμάτωση στην έννομη τάξη της Γαλλίας 
 

Στη Γαλλία η Οδηγία 104/2014 ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο της χώρας με το 

διάταγμα 2017-303 της 9ης Μαρτίου 2017, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από 11 Μαρτίου 

201768. Έως την έκδοση του διατάγματος η άσκηση αγωγών αποζημίωσης στη 

Γαλλία κυμαινόταν σε πολύ χαμηλά επίπεδο, σε σχέση με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά 

κράτη, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό πήγαζε από την έλλειψη πληροφόρησης των 

ζημιωθέντων για την άσκηση του δικαιώματός τους αυτού αλλά και από την έλλειψη 

τεχνικών γνώσεων από πλευράς των δικαστηρίων, ως προς τον υπολογισμό της 

ζημίας69. Παρά το χαμηλό επίπεδο εφαρμογής των αγωγών αποζημίωσης, κάποιες 

από τις διατάξεις της Οδηγίας προβλέπονταν ήδη στο Γαλλικό δίκαιο. 

Χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα αποτελεί ο Hamon Law της 17ης Μαρτίου 

                                                           
66Βλ. και Γρηγόριο Μπαχάρη, Η αγωγή αποζημίωσης στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού 

(αδημοσίευτη διπλωματική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2018)55 με 

περαιτέρω παραπομπές 
67  Βλ. και Μπαχάρη, ό.π., 56 με περαιτέρω παραπομπές 
68 Thomas Oster, “thelawreviews.co.uk” (The Private Competition Enforcement Review - Edition 12, 

March 2019)<https://thelawreviews.co.uk/edition/the-private-competition-enforcement-review-edition-

12/1180918/france>τελευταία προσπέλαση 12/01/2020 

 
69Oster,ό.π. 

https://thelawreviews.co.uk/edition/1001305/the-private-competition-enforcement-review-edition-12
https://thelawreviews.co.uk/edition/the-private-competition-enforcement-review-edition-12/1180918/france
https://thelawreviews.co.uk/edition/the-private-competition-enforcement-review-edition-12/1180918/france
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2014, ο οποίος προέβλεπε την άσκηση ομαδικών αγωγών αποζημίωσης ζημιωθέντων 

καταναλωτών υπό προϋποθέσεις. Η έλευση της Οδηγίας σαφώς και επέφερε 

σημαντικές τροποποιήσεις σε τομείς όπως η προθεσμία παραγραφής , η πρόσβαση 

στα αποδεικτικά μέσα και εις ολόκληρον ευθύνη. Παράλληλα η θέσπιση του 

τεκμηρίου όσον αφορά την μετακύλιση της ζημίας διευκολύνει το αποδεικτικό έργο 

του ενάγοντος, ενώ η πρόβλεψη αναστολής της παραγραφής του δικαιώματος 

αποζημίωσης, για το χρονικό διάστημα που εκκρεμεί η διαδικασία ενώπιον της αρχής 

ανταγωνισμού, επεκτείνει σημαντικά το χρονικό πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος 

αποζημίωσης70. 

3.4.5. Η ενσωμάτωση στην έννομη τάξη της Αγγλίας και Ουαλίας 
 

Οι διατάξεις της Οδηγίας ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο της Αγγλίας και της 

Ουαλίας, εντασσόμενες σε νομοθετική πράξη, φέρουσα τον τίτλο «Νόμος περί 

αξιώσεων σχετικά με Απώλειες ή τις Ζημίες που απορρέουν από την Παραβίαση 

κανόνων Ανταγωνισμού» (Claims in respect of Loss or Damage arising from 

Competition Infringements και τέθηκαν σε ισχύ στις 9 Μαρτίου 2017. Η εν λόγω 

νομοθετική πράξη ενσωματώθηκε με τη σειρά της στο νόμο περί Ανταγωνισμού της 

Αγγλίας του 1998 (Competition Act 1998), στον οποίο και δημιουργήθηκε ένα νέο 

Παράρτημα, αυτό του 8Α. Το νέο αγγλικό νομοθέτημα προέβλεπε πως οι διατάξεις 

της Οδηγίας θα εφαρμόζονται, τόσο σε αγωγές αποζημίωσης, ένεκα παραβίασης των 

ενωσιακών διατάξεων, όσο και σε αυτές που βασίζονται αποκλειστικά στην 

παραβίαση των βρετανικών διατάξεων περί ανταγωνισμού. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό 

πως με τον τρόπο αυτό ο Βρετανός νομοθέτης διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της 

Οδηγίας και σε υποθέσεις, όπου εφαρμόζεται αμιγώς το εθνικό-αγγλικό 

αντιανταγωνιστικό δίκαιο71, μια επιλογή που όπως ήδη εξηγήθηκε ακολούθησε στην 

πορεία και ο Έλληνας νομοθέτης. Παράλληλα το ευρωπαϊκό νομοθέτημα προέβλεψε 

                                                           
70Oster,ό.π 
71Αν και δεν υφίστανται σημαντικές διαφορές αναφορικά με το τι συνιστά πράξη αντίθετη προς τον 

ανταγωνισμό ανάμεσα στις διατάξεις του Νόμου περί Ανταγωνισμού της Αγγλίας και του Ενωσιακού 

δικαίου, ο βρετανός νομοθέτης επέλεξε να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων  της Οδηγίας 

και στις υποθέσεις που εφαρμόζεται αποκλειστικά το εθνικό δίκαιο της Βρετανίας, θέλοντας να 

διασφαλίσει πως τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις που παρέχει η Οδηγία δεν θα επηρεαστούν από το 

Brexit. Βλ. Peter Willis, Jonathan Speed , “thelawreviews.co.uk” (The Private Competition 

Enforcement Review –Edition 12, March 2019)<https://thelawreviews.co.uk/edition/the-private-

competition-enforcement-review-edition-12/1180917/england-and-wales>τελευταίαπροσπέλαση 

13/01/2020 

https://thelawreviews.co.uk/edition/the-private-competition-enforcement-review-edition-12/1180917/england-and-wales
https://thelawreviews.co.uk/edition/the-private-competition-enforcement-review-edition-12/1180917/england-and-wales
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την άσκηση ομαδικών αγωγών τύπου opt out ειδικά για τις αγωγές που αφορούν τον 

ανταγωνισμό, επιδιώκωντας να παραμείνει ένα ισχυρό forum εκδίκασης τέτοιων 

διαφορών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως η 

Αγγλία ανέκαθεν χαρακτηριζόταν από ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των 

υπολοίπων κρατών μελών στον τομέα αυτό, το οποίο απέρρεε από την εξοικείωση 

των δικαστηρίων της στην εκδίκαση των υποθέσεων αυτών. Μια σημαντική εξέλιξη, 

η οποία αναμένεται να επηρεάσει την κατάσταση αυτή είναι το Brexit, και το πώς θα 

διαμορφωθούν οι σχέσεις Αγγλίας-ΕΕ μετά από αυτό. 

3.5. Ειδικότερα το δικαίωμα αποζημίωσης με βάση την Οδηγία 

ΕΕ/104/2014 
 

Με μια προσεκτική ματιά των διατάξεων της Οδηγίας γίνεται αντιληπτό πως το 

νομοθετικό αυτό κείμενο δεν ρυθμίζει εξαντλητικά το δικαίωμα αποζημίωσης των 

ζημιωθέντων από παραβιάσεις της αντιανταγωνιστικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με την 

σκέψη 11 του Προοιμίου της Οδηγίας: «Ελλείψει ενωσιακού δικαίου, οι αγωγές 

αποζημίωσης διέπονται από τους εθνικούς κανόνες και διαδικασίες των κρατών 

μελών. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Δικαστήριο), κάθε πρόσωπο μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για τη ζημία που 

υπέστη, όταν υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της ζημίας και της παράβασης των 

κανόνων περί ανταγωνισμού. Όλοι οι εθνικοί κανόνες που διέπουν την άσκηση του 

δικαιώματος αποζημίωσης για ζημία προκληθείσα λόγω παράβασης του άρθρου 101 

ή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ, μεταξύ άλλων εκείνοι που αφορούν πτυχές που δεν 

ρυθμίζονται από την παρούσα Οδηγία, όπως η έννοια της αιτιώδους συνάφειας 

μεταξύ παράβασης και ζημίας, πρέπει να συνάδουν με τις αρχές της 

αποτελεσματικότητας και της ισοδυναμίας. Τούτο σημαίνει ότι η διατύπωση και η 

εφαρμογή τους δεν θα πρέπει να καθιστούν υπερβολικά δυσχερή ή πρακτικά αδύνατη 

την άσκηση του κατοχυρωμένου από τη ΣΛΕΕ δικαιώματος αποζημίωσης, ούτε να 

είναι λιγότερο ευνοϊκές σε σχέση με τους κανόνες που διέπουν ανάλογες εγχώριες 

αγωγές. Όταν τα κράτη μέλη θέτουν άλλες προϋποθέσεις για την αποζημίωση στο 

εθνικό δίκαιο, όπως ο καταλογισμός, η καταλληλότητα ή η ενοχή, θα πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα να διατηρούν τις προϋποθέσεις αυτές, στον βαθμό που είναι σύμφωνες 

με τη νομολογία του Δικαστηρίου, τις αρχές της αποτελεσματικότητας και της 
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ισοδυναμίας και την παρούσα Οδηγία.». Η τοποθέτηση αυτή του ευρωπαίου 

νομοθέτη έχει την έννοια ότι θέματα, τα οποία δεν ρυθμίζονται ρητά από την Οδηγία, 

επαφίενται στην κρίση του εθνικού νομοθέτη, ο οποίος καλείται να τα ρυθμίσει πάντα 

υπό το πρίσμα των αρχών της ισοδυναμίας και αποτελεσματικότητας. Αυτή ακριβώς 

η ελευθερία του εθνικού νομοθέτη να επιλέξει τα μέσα και τον τρόπο προστασίας 

δικαιωμάτων, που πηγάζουν από το ενωσιακό δίκαιο, πληροί την έννοια της 

«δικονομικής αυτονομίας» των κρατών μελών. 

 Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 της ΣΕΕ: « Σύμφωνα με την αρχή της 

καλόπιστης συνεργασίας, η Ένωση και τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τα εκ των 

Συνθηκών καθήκοντα βάσει αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας συνεργασίας. Τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο ικανό να διασφαλίσει την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες ή προκύπτουν από 

πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 

Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε 

μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης». 

Από αυτήν ακριβώς την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας των κρατών μελών 

πηγάζει και η αρχή της δικονομικής αυτονομίας, η οποία δίνει το δικαίωμα στα 

δικαιοδοτικά συστήματα των κρατών μελών να προβλέπουν τους αναγκαίους 

κανόνες, εφόσον η νομοθεσία της Ε.Ε. σιωπά αναφορικά με ένα ζήτημα72. Η 

ελευθερία αυτή των εκάστοτε εθνικών αρχών δεν είναι χωρίς όρια, αντιθέτως 

περιορίζεται από τις αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας. Η αρχή της 

ισοδυναμίας έχει την έννοια ότι επιτάσσει στα κράτη μέλη οι προσφυγές του εθνικού 

τους δικαίου να μην είναι περισσότερο ευνοϊκές από τις αντίστοιχες του ενωσιακού 

δικαίου73. Κατά τον ίδιο τρόπο η αρχή της αποτελεσματικότητας έχει την έννοια ότι 

οι εθνικοί δικονομικοί κανόνες των κρατών μελών δεν πρέπει να καθιστούν πρακτικά 

αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την άσκηση των ενωσιακών δικαιωμάτων. Με άλλα 

λόγια δηλαδή δεν πρέπει να είναι αδύνατο ή εξαιρετικά δύσκολο για τους ιδιώτες να 

                                                           
72Αντιγόνη Παπαδάκη,Δικονομική εναρμόνιση και δικονομική αυτονομία των κρατών μελών υπό το 

καθεστώς της Οδηγίας 2014/104 (αδημοσίευτη διπλωματική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2018) 52-55 
73Αλέξανδρος Μαρής, “syneemp.gr” (Οι αστικές αξιώσεις λόγω παραβάσεων του Ελεύθερου 

Ανταγωνισμού υπό την Οδηγία 104/2014, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, 11 Ιανουαρίου 

2017)<http://www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1484208061> τελευταία προσπέλαση 10/02/2020. Έτσι 

και Αντιγόνη Παπαδάκη,Δικονομική εναρμόνιση και δικονομική αυτονομία των κρατών μελών υπό το 

καθεστώς της Οδηγίας 2014/104 (αδημοσίευτη διπλωματική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2018) 60. 

http://www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1484208061
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ασκήσουν τα δικαιώματα που αντλούν από το ενωσιακό δίκαιο ενώπιον των εθνικών 

δικαστηρίων, καθώς και να αποζημιωθούν από την παραβίασή τους74. Σκοπός 

αμφοτέρων των παραπάνω αρχών δεν είναι άλλος από την ομοιόμορφη εφαρμογή του 

ενωσιακού δικαίου από το σύνολο των κρατών μελών. 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές πως για την αποτελεσματική εφαρμογή 

του δικαιώματος αποζημίωσης των ζημιωθέντων από παραβίαση των 

αντιανταγωνιστικών διατάξεων, απαιτείται σύμπραξη και συνδυαστική εφαρμογή των 

διατάξεων της Οδηγίας 104/2014 και των οικείων εθνικών διατάξεων των κρατών 

μελών. Όπως ήδη εξηγήθηκε η Οδηγία 104/2014 δεν ρυθμίζει εξαντλητικά το 

δικαίωμα αποζημίωσης, ενώ την ίδια γραμμή ακολουθεί και ο νόμος 4529/2018, ο 

οποίος ενσωματώνει την Οδηγία στην ελληνική έννομη τάξη. Στο σημείο αυτό 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση της εισαγγελέως JULIANE 

KOKOTT, η οποία με τις προτάσεις στην Απόφαση C-557/12 επεσήμανε μεταξύ 

άλλων, ότι «από προσεκτικότερη εξέταση της αποφάσεως Manfredi κ.λπ., καθώς και 

ορισμένων νεότερων αποφάσεων του Δικαστηρίου, προκύπτει ότι, στο παρόν στάδιο 

εξελίξεως του δικαίου, από την εσωτερική έννομη τάξη δεν εξαρτάται τόσο η 

αναγνώριση δικαιωμάτων αποζημιώσεως (ήτοι το ανπρέπει να επιδικασθεί 

αποζημίωση), αλλά κυρίως ο συγκεκριμένος τρόπος προβολής και ικανοποιήσεως 

των οικείων αξιώσεων (ήτοι το πώς πρέπει να επιδικασθεί αποζημίωση), δηλαδή 

ιδίως οι κανόνες σχετικά με τις αρμοδιότητες, τη διαδικασία, τις προθεσμίες και τη 

διεξαγωγή των αποδείξεων»75.Με βάση λοιπόν τα όσα προαναφέρθηκαν  η αξίωση 

αποζημίωσης από παραβίαση των αντιανταγωνιστικών διατάξεων δεν δύναται να 

στηριχθεί αποκλειστικά στο νόμο 4529/2018 και για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

αναζητήσει και έτερη νομική βάση. Τη λύση στο σημείο αυτό δίνει το άρθρο 914 ΑΚ, 

με τη θεμελίωση της αδικοπρακτικής ευθύνης στο ελληνικό δίκαιο και το οποίο 

ορίζει πως «όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον 

αποζημιώσει». Η παραβίαση της διάταξης αυτής γεννά στο ελληνικό δίκαιο 

πρωτογενή υποχρέωση αποζημίωσης, λόγω παραβίασης της διάταξης του νόμου. Η 

ίδια μάλιστα η αιτιολογική έκθεση του νόμου 4529/2018 αναφέρει χαρακτηριστικά 

πως: «Πρόκειται για διατάξεις αδικοπρακτικής ευθύνης, εντασσόµενες συστηµατικά 

στο γενικό πλαίσιο των ΑΚ 914 επ., τις οποίες δεν παραµερίζουν». Καθίσταται 

                                                           
74Αντιγόνη Παπαδάκη,ό.π. 62 
75 Βλ. και προτάσεις Γενικής Εισαγγελέα Kokott, ECLI:EU:C:2014:45, σκέψη 23   
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λοιπόν πασιφανές πως η άσκηση των αγωγών αποζημίωσης στο εθνικό δίκαιο της 

Ελλάδας ερείδεται στην διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, σε συνδυασμό  πάντα με τις 

διατάξεις του νέου Νόμου 4529/2018. Στο σημείο αυτό και για να κατανοηθεί με 

μεγαλύτερη σαφήνεια το δικαίωμα αποζημίωσης από παραβίαση των 

αντιανταγωνιστικών διατάξεων κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια λεπτομερής προσέγγιση 

των προϋποθέσεων γέννησης αδικοπρακικής ευθύνης της διάταξης του άρθρου 914 

ΑΚ, αλλά και το πως αυτές ερμηνεύονται υπό το πρίσμα του Νόμου 4529/2018. 

Εξετάζοντας λοιπόν κανείς το ελληνικό αστικό δίκαιο και τις διατάξεις περί 

αδικοπραξίας ανακαλύπτει πως για τη γένεση αδικοπρακτικής ευθύνης απαιτούνται 

α) ανθρώπινη συμπεριφορά, β) παρανομία γ) υπαιτιότητα, δ) επέλευση ζημίας και ε) 

αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της συμπεριφοράς του δράστη και της ζημίας. Οι 

προϋποθέσεις αυτές θα αναλυθούν κατωτέρω μια προς μία, θα εξηγηθεί το 

εννοιολογικό τους περιεχόμενο και θα επιχειρηθεί μια ερμηνευτική προσέγγιση υπό 

το πρίσμα των διατάξεων του Νόμου 4529/2018. 

3.5.1. Η ανθρώπινη συμπεριφορά 
 

Πρώτη προϋπόθεση για τη θεμελίωση αδικοπρακτικής ευθύνης, όπως αυτή νοείται 

κατά την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ, είναι η ύπαρξη ανθρώπινης συμπεριφοράς. Με 

τον όρο «ανθρώπινη συμπεριφορά», νοούνται οι ανθρώπινες πράξεις αλλά και 

παραλείψεις ενός ατόμου, οι οποίες επιφέρουν κάποια μεταβολή στον εξωτερικό 

κόσμο. Με άλλα λόγια καταστάσεις που παραμένουν στον εσωτερικό κόσμο του 

ατόμου, όπως σκέψεις, επιθυμίες, συναισθήματα κτλ. δεν αποτελούν πράξεις και δεν 

εμπίπτουν στην έννοια της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ως αυτή νοείται στη διάταξη 

του αρ. 914 ΑΚ76. Περαιτέρω, η όποια ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία μπορεί να 

συνίσταται είτε σε πράξη, είτε σε παράλειψη, θα πρέπει να είναι εκούσια, δηλαδή θα 

πρέπει να πηγάζει από τη βούληση του ατόμου που την επιχειρεί και να μην αποτελεί 

κάποια σπασμωδική ή αντανακλαστική αντίδραση77. Πως όμως η έννοια της 

«ανθρώπινης συμπεριφοράς» βρίσκει εφαρμογή εν τοις πράγμασι στο πλαίσιο του 

δικαίου ανταγωνισμού; Η αλήθεια είναι πως η ανεύρεση της προϋπόθεσης αυτής σε 

οντολογικό επίπεδο στα πλαίσια του δικαίου ανταγωνισμού δεν αποτελεί δύσκολη 

                                                           
76 Μιχαήλ Σταθόπουλος, Επιτομή Γενικού Ενοχικού Δικαίου (Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, 2004) 

300 
77Σταθόπουλος, ό.π. 
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υπόθεση. Οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι εναρμονισμένες πρακτικές και εν 

γένει οι συμπράξεις των αρ. 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ και 1 παρ. 1 Ν. 3959/2011 είναι 

μερικές μόνο από τις πράξεις που μπορούν ενταχθούν στο εννοιολογικό περιεχόμενο 

του όρου «ανθρώπινη συμπεριφορά», στο πλαίσιο του δικαίου ανταγωνισμού. 

Φαίνεται λοιπόν πως η πλήρωση της πρώτης προϋπόθεσης αδικοπραξίας, στα πλαίσια 

του δικαίου ανταγωνισμού και όσον αφορά τις πράξεις, δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερες 

δυσχέρειες. Τι γίνεται όμως με τις παραλείψεις; Μπορεί μια παράλειψη να εγείρει 

αδικοπρακτική ευθύνη στα πλαίσια του δικαίου ανταγωνισμού; Η απάντηση και σ’ 

αυτήν την περίπτωση είναι καταφατική. Χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα είναι 

η περίπτωση άρνησης συναλλαγής78 από επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση79. 

3.5.2. Η παρανομία 
 

Δεύτερη βασική προϋπόθεση για την θεμελίωση της αδικοπρακτικής ευθύνης είναι η 

παρανομία της πράξης ή της παράλειψης. Η διάταξη της 914 ΑΚ αποτελεί «λευκό 

κανόνα» και δεν δίνει το ουσιαστικό περιεχόμενο της προϋπόθεσης αυτής. Για την 

εξεύρεση του παρανόμου ο εφαρμοστής του δικαίου θα πρέπει να καταφύγει στο 

σύνολο της νομοθεσίας. Σύμφωνα με την «αντικειμενική θεωρία», η οποία είναι και η 

κρατούσα, παράνομη είναι κάθε πράξη ή παράλειψη, η οποία είναι αντίθετη στην 

έννομη τάξη80. Μία άλλη άποψη, η οποία δεν βρίσκει μεγάλη απήχηση υποστηρίζει 

πως κάθε πράξη του δράστη, η οποία ενεργείται χωρίς δικαίωμα αποτελεί παράνομη 

συμπεριφορά81. Η τελευταία αυτή άποψη, γνωστή ως «υποκειμενική θεωρία», δέχεται 

κατ΄αρχήν την ύπαρξη ευθύνης σαν να μην υπήρχε η προϋπόθεση του παρανόμου, 

εκτός εάν η ενέργεια κριθεί νόμιμη (βάσει δικαιώματος), αφαιρώντας από την 

                                                           
78 Για την άρνηση πωλήσεως βλ. και ΕφΑθ 7770/2007 ΝΟΜΟΣ: « Η άρνηση πωλήσεως (άρθρο 2 Ν 

703/1977 και άρθρο 82 ΣυνθΕΚ), έστω και αν είναι απόλυτη και ολοσχερής, δεν κρίνεται ως 

καταχρηστική per se, αλλά η καταχρηστικότητα της συνάγεται μετά από στάθμιση των εκατέρωθεν 

συμφερόντων, υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας. Επομένως αν συντρέχουν αντικειμενικά 

περιστατικά που να δικαιολογούν μία τέτοια άρνηση πωλήσεως, δεν υπάρχει κατάχρηση, ακόμη και αν εκ 

πρώτης όψεως αυτή φαίνεται ως καταχρηστική, λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού 

προστατεύει τον ανταγωνισμό ως λειτουργία. Υποχρεωτικά δε κατά τη στάθμιση αυτή των συμφερόντων 

λαμβάνεται υπόψη και το συμφέρον των καταναλωτών». 
79 Η θέση αυτή απηχεί την αντίληψη που έχει διατυπώσει με τη νομολογία του το ΔΕΕ, ότι δηλαδή μια 

επιχείρηση, η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση, λόγω της οικονομικής ισχύος και της σημαντικής 

επίδρασης που ασκεί στον ανταγωνισμό μιας αγοράς, οφείλει να συναλλάσσεται με μικρότερου 

μεγέθους ανταγωνιστές τη και μια ενδεχόμενη άρνηση εφοδιασμού τους (refusal to supply)  αποτελεί 

εκ μέρους της, καταχρηστική πρακτική. Βλ και ΑπόφασηC- 27-76, United 

Brands/Commission,EU:C:1978:22   
80Σταθόπουλος, ό.π, σελ.303 
81Σταθόπουλος, ό.π, σελ.302 
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διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ το χαρακτήρα του «λευκού κανόνα» και για το λόγο 

αυτό έχει τεθεί στο περιθώριο. Αναφορικά με το εύρος της έννοιας του παρανόμου, 

αυτό οριοθετείται με βάση τη θεωρία του σκοπού του κανόνα δικαίου. Με άλλα λόγια 

δεν συνιστά παράνομη πράξη, παράγουσα  αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζημίωση 

κάθε συμπεριφορά που παραβιάζει κανόνα δικαίου. Υπάρχουν κανόνες δικαίου, οι 

οποίοι προστατεύουν ορισμένα μόνο αγαθά, έτσι αν με την παράβασή τους 

προσβληθούν άλλα αγαθά, έξω από τον προστατευτικό σκοπό του κανόνα δικαίου, 

τότε δεν θεμελιώνεται η προϋπόθεση του παράνομου82. Πως εφαρμόζονται όμως όλα 

αυτά στο δίκαιο του ανταγωνισμού; Η αλήθεια είναι πως σε πρώτο στάδιο η 

εφαρμογή των διατάξεων της αδικοπραξίας στο δίκαιο του ανταγωνισμού υπήρξε 

προβληματική. Βασικό αγκάθι αποτελούσε η αντίληψη πως το δίκαιο του 

ανταγωνισμού προστατεύει τον ίδιο τον ανταγωνισμό ως θεσμό δημοσίας τάξης και 

για τον λόγο αυτό οι ιδιώτες δεν είναι σε θέση να αντλήσουν δικαιώματα από την 

παραβίαση των κανόνων αυτών. Ωστόσο η αντίληψη αυτή έχει αλλάξει άρδην και 

πλέον σύσσωμη η ελληνική θεωρία και νομολογία δέχονται ότι οι διατάξεις των 

άρθρων 1 και 2 ν. 3959/2011 (και οι αντίστοιχες ενωσιακές, 101 και 102 ΣΛΕΕ), 

αποσκοπούν στην προστασία και των ιδιωτικών συμφερόντων83. Επί του πρακτέου 

λοιπόν η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης συνιστά παράνομη συμπεριφορά. Για το 

πότε υφίσταται κατάχρηση της θέσης αυτής οικονομικής ισχύος, ο εφαρμοστής του 

δικαίου θα πρέπει να ανατρέξει στη νομολογία του ΔΕΕ. Εφόσον λοιπόν κατά την 

έρευνα αυτή διαπιστωθεί η συνδρομή των πραγματικών γεγονότων τα οποία 

συνιστούν κατάχρηση και εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις 

αδικοπρακτικής ευθύνης, τότε ο ζημιώσας ευθύνεται σε αποζημίωση κατά την 914 

ΑΚ. 

3.5.3. Η υπαιτιότητα 
 

Τρίτη βασική προϋπόθεση για τη θεμελίωση αδικοπρακτικής ευθύνης αποτελεί η 

ύπαρξη υπαιτιότητας στο πρόσωπο του ζημιώσαντος.  Η εφαρμογή αυτής της 

                                                           
82Σταθόπουλος, ό.π, σελ.304-305 
83 Βλ και ΑΠ 387/2016: «Περαιτέρω, η καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας επιχειρηματικής 

θέσης, ως συμπεριφορά απαγορευμένη από τη διάταξη του άρθρου 2 του νόμου 703/1977, είναι 

παράνομη κατά την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ και συνεπώς, εφόσον συντρέχουν και οι άλλοι όροι του 

άρθρου αυτού, ο τρίτος που ζημιώνεται έχει αξίωση για αποζημίωση ή και χρηματική ικανοποίηση.». βλ. 

τα ίδια και ΑΠ 1286/2011 ΝΟΜΟΣ   
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προϋπόθεσης στην πράξη αντιμετωπίζει πολλές δυσχέρειες, ιδίως στο δίκαιο του 

ανταγωνισμού, κι αυτό διότι σε περίπτωση παραβίασης του αντιανταγωνιστικού 

δικαίου, οι πλειονότητα των στοιχείων που τεκμηριώνουν το πταίσμα του 

ζημιώσαντος βρίσκονται στα χέρια αυτού του ίδιου και δύσκολα αποκτά πρόσβαση ο 

ενάγων. Η προβληματική αυτή θα μπορούσε να επιλυθεί, είτε με χαλάρωση των 

δυσαπόδεικτων προϋποθέσεων του ουσιαστικού δικαίου, είτε με τη θέσπιση 

αποδεικτικών διευκολύνσεων στο πλαίσιο του δικονομικού δικαίου.  

Μελετώντας κανείς το κείμενο της Οδηγίας, παρατηρεί πως το ενωσιακό 

νομοθέτημα δεν περιέχει κάποια ρύθμιση αναφορικά με το ζήτημα της υπαιτιότητας 

και για το λόγο αυτό το κενό θα πρέπει να πληρωθεί από τον εθνικό νομοθέτη, υπό το 

φως πάντα των αρχών της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας. Η ασύμμετρη 

πληροφόρηση και οι συνακόλουθες αποδεικτικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζει ο 

ζημιωθείς στα πλαίσια του δικαίου ανταγωνισμού, για την απόδειξη της υπαιτιότητας 

και την θεμελίωση της αγωγής του,  έχουν οδηγήσει κάποιους στην έκφραση της 

αντίληψης πως η ευθύνη στα πλαίσια του δικαίου ανταγωνισμού είναι 

αντικειμενική84. Το ΔΕΕ από την πλευρά του δεν έχει φροντίσει να ξεδιαλύνει το 

τοπίο με τη νομολογία του, ως προς το ζήτημα της υπαιτιότητας, κάτι το οποίο 

επιβεβαιώνει και η γενική εισαγγελέας Kokott, η οποία υποστήριξε στην υπόθεση 

Kone, πως το θέμα παραμένει ανοιχτό. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Οδηγία 104/2014 

δεν ρυθμίζει το ζήτημα των αγωγών αποζημίωσης εξαντλητικά, ενώ πολλά είναι τα 

ζητήματα που χρήζουν ερμηνείας από το ΔΕΕ. Στο σημείο όμως αυτό αξίζει να 

αναφερθεί πως αν και το άρθρο 3 της Οδηγίας δεν περιέχει κάποια ρητή μνεία για το 

ζήτημα της υπαιτιότητας ο ενωσιακός νομοθέτης παραπέμπει στο εθνικό δίκαιο 

αναφορικά με το ζήτημα αυτό με τη σκέψη 11 του προοιμίου: «Όταν τα κράτη μέλη 

θέτουν άλλες προϋποθέσεις για την αποζημίωση στο εθνικό δίκαιο, όπως ο 

καταλογισμός, η καταλληλότητα ή η ενοχή, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

διατηρούν τις προϋποθέσεις αυτές, στον βαθμό που είναι σύμφωνες με τη νομολογία 

του Δικαστηρίου, τις αρχές της αποτελεσματικότητας και της ισοδυναμίας και την 

παρούσα Οδηγία». Όπως προκύπτει από τις σκέψεις του Δικαστηρίου στην υπόθεση 

Manfredi, η θέσπιση προϋπόθεσης πταίσματος από τα εθνικά δίκαια των κρατών 

                                                           
84Assimakis Komninos, EC private antitrust enforcement (Hartpublishing 2008) 194 επ   
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μελών είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο85. Περαιτέρω ως προς τη ρύθμιση της 

υπαιτιότητας τα κράτη μέλη έχουν τις εξής επιλογές: α) τη θέσπιση αντικειμενικής 

ευθύνης, κατά την οποία η υπαιτιότητα του ζημιώσαντος τεκμαίρεται με την τέλεση 

και μόνο της παράνομη συμπεριφοράς, β) τη θέσπιση μερικής αντικειμενικής 

ευθύνης, κατά την οποία η υπαιτιότητα του ζημιώσαντος τεκμαίρεται με την τέλεση 

ορισμένων μόνο παράνομων συμπεριφορών, γ) τη θέσπιση  νόθου αντικειμενικής 

ευθύνης, κατά την οποία η υπαιτιότητα του ζημιώσαντος τεκμαίρεται και ο ίδιος 

φέρει το βάρος της απόδειξης ότι δεν βαρύνεται με πταίσμα και δ) τη θέσπιση ενός 

καθαρού συστήματος υποκειμενικής ευθύνης, κατά την οποία ο ζημιωθείς οφείλει να 

αποδείξει το πταίσμα του ζημιώσαντος. 

 Έχει υποστηριχτεί από κάποιους, πως λόγω της ιδιαιτερότητάς του στο δίκαιο 

του ανταγωνισμού, ορθότερο θα ήταν να υιοθετηθεί η λύση της νόθου αντικειμενικής 

ευθύνης86.Ωστόσο στα πλαίσια του ελληνικού δικαίου φαίνεται να υπερισχύει η 

επιλογή μιας καθαρά υποκειμενικής ευθύνης, όπου ο ενάγων θα πρέπει να αποδείξει 

το πταίσμα του ενάγοντος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η έννοια 

του πταίσματος, όπως αυτή απαντάται στο άρθρο 330 ΑΚ, θα πρέπει να ερμηνεύεται 

υπό το φως των διατάξεων της Οδηγίας 104/2014 και των αρχών της ισοδυναμίας και 

της αποτελεσματικότητας. Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο άπτεται της υπαιτιότητας σε 

ζημία προξενηθείσα από παραβίαση του αντιανταγωνιστικού δικαίου είναι η 

περίπτωση της συνυπαιτιότητας της ζημιωθείσας επιχείρησης87. Το ΔΕΕ έχει 

αποσαφηνίσει την προβληματική αυτή ήδη από τη νομολογία Courage, στην οποία 

υποστήριξε πως το εθνικό δικαστήριο δικαιούται να αρνηθεί την εφαρμογή 

                                                           
85Βλ. και Απόφαση C-295/04 έως C-298/04 Manfredi,EU:C:2006:461, όπου υποστηρίχτηκε από το 

Δικαστήριο ότι, ελλείψει σχετικής ενωσιακής ρύθμισης, υπόκειται στην εσωτερική έννομή τάξη κάθε 

κράτους μέλους να καθορίσει τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος αποζημίωσης τηρουμένων των 

αρχών της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας . Βλ. και Λία Αθανασίου σε  Δημήτριο 

Τζουγανάτο,  Το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (Αθήνα,  Νομική Βιβλιοθήκη 2013) 1326   
86Αλέξανδρος Μαρής, “syneemp.gr” (Οι αστικές αξιώσεις λόγω παραβάσεων του Ελεύθερου 

Ανταγωνισμού υπό την Οδηγία 104/2014, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, 11 Ιανουαρίου 

2017)<http://www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1484208061> τελευταία προσπέλαση 10/02/2020: «Εάν 

δυνάμει του εθνικού δικαίου κράτους μέλους απαιτείται υπαιτιότητα, αυτή δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη από την εξής: η υπαιτιότητα του εναγομένου τεκμαίρεται εκτός αν αποδείξει γνησίως 

συγγνωστό σφάλμα ή συντρέχον πταίσμα. Εάν το εθνικό δίκαιο απαιτεί υπαιτιότητα μικρότερη από την 

ως άνω, τότε αυτή εφαρμόζεται.»  
87 Στα πλαίσια του ελληνικού αστικού δικαίου, η συνυπαιτιότητα του ζημιωθέντος ρυθμίζεται από το 

άρθρο 300 ΑΚ. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό το δικάζον δικαστήριο δύναται να περιορίσει ή ακόμα και 

να μην επιδικάσει καθόλου αποζημίωση αν κρίνει πως ο ζημιωθείς συνετέλεσε με πταίσμα του στην 

επέλευση της ζημίας ή παρέλειψε να αποτρέψει ή να περιορίσει τη ζημία ή δεν επέστησε την προσοχή 

του οφειλέτη σε κίνδυνο ιδιαίτερα μεγάλης ζημίας τον οποίο ο τελευταίος δεν γνώριζε, ούτε όφειλε να 

γνωρίζει 

http://www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1484208061
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αποζημίωσης είτε για να αποτρέψει τον αδικαιολόγητο πλουτισμό του ενάγοντος, είτε 

γιατί ο ενάγων φέρει «σημαντικό βαθμό ευθύνης» για την ζημία που υπέστη88. 

3.5.4 Η Ζημία 
 

Μία ακόμα προϋπόθεση για τη θεμελίωση της αδικοπρακτικής ευθύνης αποτελεί η 

επέλευση ζημίας. Με τον όρο «ζημία» εννοείται  «κάθε βλάβη που προκαλείται στα 

υλικά ή άυλα αγαθά ενός προσώπου, δηλαδή κάθε δυσμενής μεταβολή τους»89. 

Περαιτέρω η ζημία διακρίνεται σε περιουσιακή και μη περιουσιακή (π.χ. ηθική 

βλάβη), θετική και αποθετική, άμεση και έμμεση. Πιο συγκεκριμένα ως περιουσιακή 

ζημία λογίζεται η διαφορά της περιουσιακής κατάστασης του ζημιωθέντος μετά το 

ζημιογόνο γεγονός και της κατάστασης που θα υπήρχε αν, δεν είχε μεσολαβήσει το 

ζημιογόνο γεγονός90. Όσον αφορά τη θετική ζημία (damnumemergens), αυτή 

περιλαμβάνει κάθε μείωση του ενεργητικού της περιουσίας του ζημιωθέντος, αλλά 

και κάθε αύξηση του παθητικού. Διαφορετική είναι η έννοια του «διαφυγόντος 

κέρδους» (lucrumcessans), στην οποία εντάσσεται κάθε αποτροπή της περιουσιακής 

επαύξησης ή αποτροπή της μείωσης του παθητικού της περιουσίας του ζημιωθέντος 

εξαιτίας της επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος91. Σύμφωνα με το αρ. 297 ΑΚ η 

αποζημίωση καταβάλλεται κατά κανόνα σε χρήμα και κατ’ εξαίρεση μόνο 

«innatura». 

Αναφορικά με το ποιες ζημίες επανορθώνονται, με το ποια δηλαδή είναι η 

έκταση της αποζημίωσης, το ΔΕΕ έχει νομολογήσει πως η αποζημίωση είναι πλήρης 

και περιλαμβάνει τη θετική ζημία, τα διαφυγόντα κέρδη καθώς και τους τόκους από 

το χρονικό σημείο επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος92. Όπως διαφαίνεται από τη 

σκέψη 12 του Προοιμίου αλλά και το αρ. 3 παρ. 3 της Οδηγίας 104/2014, η 

αποζημίωση για παραβίαση των διατάξεων προστασίας του ανταγωνισμού έχει 

                                                           
88 Δημήτριος-Παναγιώτης Τζάκας, «Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω παράβασης του Κοινοτικού Δικαίου 

Ανταγωνισμού υπό το φως της νομολογίας Courage/Crehan» (2006) ΔΕΕ  
89 Μιχαήλ Σταθόπουλος, Επιτομή Γενικού Ενοχικού Δικαίου (Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, 2004) 

164 
90Σταθόπουλος, ό.π. 
91 Βλ. αρ. 298 εδ. 2 ΑΚ, όπου ο Έλληνας νομοθέτης θέτει κάποια όρια στην αξίωση ικανοποίησης της 

αποθετικής ζημίας, ορίζοντας ότι, ως διαφυγόν κέρδος : «λογίζεται εκείνο που προσδοκά κανείς με 

πιθανότητα σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα 

παρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί». 
92 Εμμαννουέλα Τρούλη, «Αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής 

νομοθεσίας»(2016) ΕφΑΔ, 378 
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αποκαταστατικό χαρακτήρα και δεν φέρει τη μορφή ποινικής κύρωσης. Ωστόσο ο 

χαρακτήρας, η έκταση και το περιεχόμενο της αποζημίωσης από παραβίαση του 

αντιανταγωνιστικού δικαίου είναι μία θεματική που χρήζει ανάλυσης, η οποία και θα 

λάβει χώρα σε μεταγενέστερο κεφάλαιο της παρούσας και για το λόγο αυτό κρίνεται 

σκόπιμο να μην εξηγηθεί εκτενέστερα στο σημείο αυτό. Μια άκρως σημαντική 

διάταξη, που άπτεται του ζητήματος της ζημίας, είναι αυτή του άρθρου 17 παρ. 2 της 

Οδηγίας, η οποία εισάγει μαχητό τεκμήριο, κατά το οποίο τεκμαίρεται ότι οι 

παραβάσεις από συμπράξεις προκαλούν ζημία93. Με τον τρόπο αυτό αποφορτίζεται ο 

ενάγοντας από το σχετικό βάρος απόδειξης της υφιστάμενης ζημίας, αφού πλέον 

αυτή τεκμαίρεται και έτσι το έργο του καθίσταται πιο εύκολο. 

3.5.5. Η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου 
 

Τελευταία αλλά πλέον σημαντική προϋπόθεση για τη θεμελίωση αδικοπρακτικής 

ευθύνης είναι η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της παράνομης συμπεριφοράς 

του δράστη και του επελθόντος ζημιογόνου αποτελέσματος. Την προϋπόθεση 

αιτιώδους συνδέσμου είχε επισημάνει το ΔΕΕ, ήδη από την απόφαση Manfredi, στην 

οποία διαπίστωσε ότι «κάθε πρόσωπο μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για τη ζημία που 

υπέστη, όταν υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της ζημίας και της παράβασης των 

κανόνων περί ανταγωνισμού». Παρά τον προεξέχοντα ρόλο της προϋπόθεσης αυτής, η 

ανεύρεση του αιτιώδους συνδέσμου στα πλαίσια του ανταγωνισμού ακόμα και 

σήμερα αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσχέρειες. Βασική πηγή του προβλήματος αποτελεί 

το γεγονός πως για την εξακρίβωση του αιτιώδους συνδέσμου σε μια υπόθεση που 

άπτεται του δικαίου ανταγωνισμού απαιτούνται περίπλοκες οικονομικές αναλύσεις 

μεγάλου αριθμού γεγονότων και οικονομικών δεδομένων94, καθιστώντας ιδιαίτερα 

δύσκολη την υπαγωγή του στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Παράλληλα οι 

εθνικές έννομες τάξεις των κρατών μελών ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις 

αναφορικά με το ζήτημα του αιτιώδους συνδέσμου, δημιουργώντας έτσι ένα 

                                                           
93Τρούλη, ό.π., 378, 381: «αγγλική έκδοση της Οδηγίας κάνει εξάλλου ρητή χρήση του όρου «καρτέλ», 

οπότε καθίσταται σαφές ότι η ευρύτερη ελληνική μετάφραση δε συνεπάγεται την εφαρμογή του 

τεκμηρίου σε όλες τις παράνομες συμπράξεις, αλλά μόνο σε αυτές καρτελικού τύπου, τουλάχιστον στο 

πλαίσιο των διατάξεων της Οδηγίας».    
94 Ioannis Lianos, “Causal Uncertainty and Damages Claims for Infringement of Competition Law in 

Europe” (2015)Yearbook of European Law,  170, 173   
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νομοθετικό κατακερματισμό που περιπλέκει έτι περαιτέρω την κατάσταση95.  Το 

θολό τοπίο δεν ξεδιαλύνει ούτε η έλευση της Οδηγίας 104/2014, καθώς δεν περιέχει 

κάποια γενική θεωρία περί αιτιώδους συνδέσμου, με μόνη ίσως καμπή τη διάταξη του 

αρ. 17 παρ. 2 που εισάγει τεκμήριο ζημίας σε βάρος των συμπράξεων96.  

Σύμφωνα λοιπόν με τη νομολογία του ΔΕΕ, εφόσον το ζήτημα του αιτιώδους 

συνδέσμου δεν έχει ρυθμιστεί από τον ευρωπαϊκό νομοθέτη, εναπόκειται στον εθνικό 

νομοθέτη να το πράξη, υπό το φως πάντα των αρχών της ισοδυναμίας και της 

αποτελεσματικότητας97. Χαρακτηριστική είναι η Υπόθεση Κone98, της οποίας τα 

πραγματικά περιστατικά διαδραματίστηκαν στην Αυστρία και έχουν ως εξής: η 

ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΟΒΒ», προμηθευόταν ανελκυστήρες από μία 

κατασκευάστρια, η οποία δεν συμμετείχε στο καρτέλ εμπορίας και προμήθειας 

ανελκυστήρων, στο οποίο είχαν προχωρήσει επιχειρήσεις του κλάδου αυτού. Παρά 

ταύτα, όπως αποδείχτηκε η ενάγουσα αγόρασε τους ανελκυστήρες σε σημαντικά 

υψηλότερη τιμή, απ αυτή που αναμενόταν αν επικρατούσαν υγιείς συνθήκες 

ανταγωνισμού, υπέστη δηλαδή ζημία και για το λόγο αυτό κατέφυγε στην αυστριακή 

δικαιοσύνη. Το επιληφθέν εθνικό δικαστήριο εξετάζοντας την υπόθεση κατέληξε στο 

συμπέρασμα πως δεν ευθύνονταν τα μέλη της σύμπραξης για τη ζημία αυτή, καθώς η 

προμηθεύτρια εταιρεία δεν μετείχε στην σύμπραξη, με άλλα λόγια υποστήριξε πως 

δεν υπήρχε αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της συμπεριφοράς και της ζημίας και πως η  

ζημία αυτή δεν καλύπτεται από τον προστατευτικό σκοπό των κανόνων 

ανταγωνισμού. Παρά τη θέση του αυτή, το Αυστριακό δικαστήριο επειδή διατηρούσε 

αμφιβολίες σχετικά με την περιοριστική αυτή ερμηνεία των κανόνων του εθνικού 

δικαίου και ενόψει των αρχών της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας, έστειλε 

προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ ζητώντας να αποσαφηνιστεί η έννοια του αιτιώδους 

συνδέσμου. Το ΔΕΕ καταρχάς δέχτηκε, όπως και στην υπόθεση Manfredi, πως είναι 

αρμοδιότητα του εθνικού δικαστηρίου να ρυθμίζει τα θέματα αιτιώδους συνάφειας, 

σεβόμενο πάντα της αρχές της ισοδυναμία και της αποτελεσματικότητας. Έχοντας ως 

βάση αυτά το ΔΕΕ συμπλήρωσε, πως η αποτελεσματικότητα των 

αντιανταγωνιστικών διατάξεων θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο εάν το δικαίωμα 

                                                           
95Γρηγόριος Μπαχάρης, Η αγωγή αποζημίωσης στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (αδημοσίευτη 

διπλωματική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2018) 81 
96Την ίδια γραμμή ακολουθεί και ο ελληνικός νόμος 4529/2018, ο οποίος ενσωματώνει τη Οδηγία στο 

εθνικό δίκαιο. Βλ και αρ. 14 παρ. 2 του Ν. 4529/2018 
97Απόφαση C-295/04 έως C-298/04 Manfredi, EU:C:2006:461 
98Απόφαση C-557/12, Kone κλπ, EU:C:2014:1317 
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κάθε ατόμου να απαιτήσει αποζημίωση για την ζημία που υπέστη περιοριζόταν σε 

υπέρμετρο βαθμό από το εκάστοτε εθνικό δίκαιο, ιδίως όταν αυτό γίνεται αφηρημένα 

και ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες περιστάσεις της κρινόμενης υπόθεσης. Για το λόγο 

αυτό το Δικαστήριο έκρινε πως οι συμμετέχουσες στο καρτέλ επιχειρήσεις 

ευθύνονταν για την ζημία που υπέστη η ενάγουσα, από την αύξηση τιμών της 

προμηθεύτριας τρίτης επιχείρησης, η οποία αν και δεν συμμετείχε στο καρτέλ 

εκμεταλλεύτηκε τις συγκυρίες και αύξησε τις τιμές της (γνωστό και ως φαινόμενο 

τιμολογιακής ομπρέλας).Από την ως άνω απόφαση γίνεται εμφανής η διάσταση 

μεταξύ της εθνικής και της ενωσιακής προσέγγισης του ζητήματος του αιτιώδους 

συνδέσμου. 

Όπως ήδη εξηγήθηκε, εφόσον το ζήτημα του αιτιώδους συνδέσμου δεν 

ρυθμίζεται από το ενωσιακό δίκαιο, αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί από τον εθνικό 

νομοθέτη, υπό το φως πάντα των αρχών της ισοδυναμίας και της 

αποτελεσματικότητας. Προχωρώντας λοιπόν ένα βήμα παραπέρα και εξετάζοντας την 

προϋπόθεση του αιτιώδους συνδέσμου στην ελληνική έννομη τάξη. Γίνεται φανερό 

πως τρεις είναι οι βασικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για τη θεμελίωση του 

αιτιώδους συνδέσμου στα πλαίσια της αδικοπρακτικής ευθύνης του ελληνικού 

δικαιϊκού συστήματος. Η πρώτη θεωρία, γνωστή ως η θεωρία του ισοδύναμου των 

όρων (conditionsinequanon), δέχεται ότι υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ μιας 

πράξης και ενός αποτελέσματος, όταν η πράξη αυτή είναι αναγκαίος όρος για την 

επέλευση του αποτελέσματος99. Με άλλα λόγια κάθε πράξη, χωρίς την οποία δεν θα 

επερχόταν το ζημιογόνο γεγονός, συνδέεται αιτιωδώς με το αποτέλεσμα αυτό. Αυτή 

ακριβώς η προσέγγιση του αιτιώδους συνδέσμου έχει την τάση να διευρύνει 

υπέρμετρα το πεδίο ευθύνης του δράστη καταλογίζοντάς του πολύ απομακρυσμένες ή 

ακόμα και τυχαίες συνέπειες της πράξης του και για το λόγο αυτό έχει εγκαταλειφθεί 

από το ελληνικό αστικό δίκαιο. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη για περιορισμό της ευθύνης 

του δράστη σε ένα θεμιτό πλαίσιο, το οποίο δεν θα επεκτείνεται σε τυχαία ή 

συγκυριακά περιστατικά. Την προβληματική αυτή έρχεται να επιλύσει η θεωρία της 

«πρόσφορης αιτίας» (causaadaequata), σύμφωνα με την οποία, πρόσφορη είναι κάθε 

αιτία, η οποία έχει γενικά την τάση να οδηγεί σε τέτοιου είδους ζημίες, κατά την 

                                                           
99Μιχαήλ Σταθόπουλος, Επιτομή Γενικού Ενοχικού Δικαίου (Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας , 2004) 
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συνήθη πορεία των πραγμάτων100. Το πότε μια αιτία είναι πρόσφορη δεν κρίνεται με 

βάσει τις υποκειμενικές αντιλήψεις του δράστη, αλλά με βάση την αντίληψη ενός 

μέσου λογικού παρατηρητή. Η θεωρία αυτή περιορίζει την ευθύνη του ζημιώσαντος 

και για το λόγο αυτό θεωρείται η κρατούσα στη νομολογία των ελληνικών 

δικαστηρίων, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει εκφραστεί σχετικός 

αντίλογος. Τρίτη θεωρία, η οποία περιορίζει έτι περαιτέρω  την ευθύνη του δράστη 

και η οποία τείνει να εκτοπίσει την θεωρία της «πρόσφορης αιτίας» σε χώρες όπως η 

Γερμανία και η Αυστρία, είναι η θεωρία του σκοπού του κανόνα δικαίου 

(Normzwecklehre). Κρίσιμος κατά τη θεωρία αυτή είναι ο σκοπός, στον οποίο 

αποβλέπει ο κανόνας δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την θεωρία αυτή 

εξετάζεται αν και κατά πόσο τα συμφέροντα του ζημιωθέντος, εμπίπτουν στον 

προστατευτικό σκοπό (Schutzzweck) του κανόνα δικαίου και με βάση το κριτήριο 

αυτό οριοθετείται το πλαίσιο προστασίας. 

 Όσον αφορά συγκεκριμένα το δικαίωμα αποζημίωσης από παραβίαση των 

αντιανταγωνιστικών διατάξεων έχει εκφραστεί η άποψη πως θα έπρεπε να 

εφαρμοστεί ένας συνδυασμός της θεωρίας της πρόσφορης αιτίας και της θεωρίας του 

σκοπού του κανόνα δικαίου, ώστε να ανταποκριθεί η ανάγκη εξεύρεσης αιτιώδους 

συνδέσμου στις ιδιαιτερότητες του δικαίου ανταγωνισμού. Οι ιδιαιτερότητες αυτές, 

όπως για παράδειγμα μια περίπτωση κατά την οποία η τέλεση πολλών αδικοπραξιών, 

συνέβαλε σε πρόκληση ζημίας, η οποία όμως είναι δύσκολο να καταλογιστεί σε 

κάποιον εναγόμενο, οδήγησαν στην έκφραση της αντίληψης πως θα έπρεπε να 

υιοθετηθεί μια ενωσιακή ρύθμιση του αιτιώδους συνδέσμου με βάση το κριτήριο της 

άμεσης αιτιώδους συνάφειας που απαιτείται στο πλαίσιο της εξωσυμβατικής ευθύνης 

των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, βάσει του αρ. 340 παρ. 2 ΣΛΕΕ.101 

                                                           
100 Μιχαήλ Σταθόπουλος, Επιτομή Γενικού Ενοχικού Δικαίου (Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας , 

2004) 179 
101 Βλ . και προτάσεις Γενικής Εισαγγελέα Kokott, ECLI:EU:C:2014:45, σκέψη 34  :«Κατά πάγια 

νομολογία, λοιπόν, στο πλαίσιο της εξωσυμβατικής ευθύνης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης βάσει 

του άρθρου 340, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, επιβάλλεται να υφίσταται αρκούντως άμεση αιτιώδης 

συνάφεια μεταξύ της ζημιογόνας συμπεριφοράς και της προβαλλόμενης ζημίας. Ακριβώς αυτό το 

κριτήριο θα έπρεπε να χρησιμοποιείται, για λόγους συνοχής, και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που 

αφορούν αξιώσεις αποζημιώσεως λόγω παραβιάσεως του δικαίου της Ένωσης, είτε πρόκειται για 

αξιώσεις ιδιωτών κατά κρατών μελών, είτε για αξιώσεις μεταξύ ιδιωτών —όπως εν προκειμένω— κατ’ 

επίκληση της αστικής ευθύνης των μετεχόντων σε σύμπραξη για τις ζημίες που έχουν προκαλέσει στην 

αγορά». 
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3.6 Η έκταση και το περιεχόμενο της αποζημίωσης 
 

Στην ενωσιακή έννομη τάξη το δικαίωμα αποζημίωσης του ζημιωθέντος από 

παραβίαση των ενωσιακών αντιανταγωνιστικών διατάξεων, όπως αυτό ρυθμίζεται 

από την Οδηγία 104/2014 έχει αποκαταστατικό χαρακτήρα και όχι τιμωρητικό, όπως 

συμβαίνει στις Η.Π.Α., με τη θέσπιση της λεγόμενης τριπλής αποζημίωσης, η οποία 

θα αναλυθεί στην επόμενη ενότητα. Η αλήθεια είναι πως στην Πράσινο Βίβλο είχε 

τεθεί το θέμα της θέσπισης κυρωτικών αποζημιώσεων, η άποψη όμως αυτή δεν 

υιοθετήθηκε, ούτε από την από τη Λευκή Βίβλο, αλλά ούτε και από το κείμενο της 

Οδηγίας που τελικά ακολούθησε102. Όσον αφορά την ελληνική έννομη τάξη πιο 

συγκεκριμένα, η επιδίκαση τέτοιου είδους τιμωρητικών αποζημιώσεων έχει κριθεί 

πως δεν αντίκειται στην εσωτερική έννομη τάξη και αλλοδαπή απόφαση που 

προβλέπει την επιδίκαση τέτοιου είδους τιμωρητικών αποζημιώσεων δύναται να 

αναγνωρισθεί και να εκτελεσθεί στην Ελλάδα, εφόσον δεν κυμαίνεται σε δυσανάλογα 

ύψη, δηλαδή πέραν του διπλάσιου της ζημίας του θύματος103. Σύμφωνα με τα αρ. 1 

και 3 της Οδηγίας ο ζημιωθείς έχει δικαίωμα να επιδιώξει και να επιτύχει «πλήρη 

αποζημίωση». Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ104 και την 

Οδηγία, η αποζημίωση περιλαμβάνει τόσο τη θετική ζημία (damnum emergens), όσο 

και το διαφυγόν κέρδος(lucrum cessans)   καθώς και την καταβολή σχετικών τόκων. 

Η Οδηγία 104/2014 δεν περιέχει κάποια ρητή ρύθμιση για την ποσοτικοποίηση της 

ζημίας, αντιθέτως ο ενωσιακός νομοθέτης επιφυλάσσεται υπέρ του εθνικού νομοθέτη 

να ρυθμίσει το ζήτημα αυτό, σεβόμενος πάντα τις αρχές της ισοδυναμίας και της 

αποτελεσματικότητας. Ο ενωσιακός νομοθέτης αναγνωρίζοντας τις δυσχέρειες που 

καλείται να αντιμετωπίσει ο εθνικός νομοθέτης αναφορικά με το ζήτημα της 

ποσοτικοποίησης της ζημίας, θεσπίζει στο άρθρο 17 παρ. 3 της Οδηγίας τη 

δυνατότητα των εθνικών αρχών ανταγωνισμού να συνδράμουν τον εθνικό δικαστή 

στο δύσκολο αυτό έργο. Ανάλογες πρόνοιες υιοθετεί και το άρθρο 17 του 

Ν.4529/2018, το οποίο ενσωματώνει τις διατάξεις της Οδηγίας στην ελληνική έννομη 

τάξη. Προχωρώντας ένα βήμα περαιτέρω στο ελληνικό δίκαιο, αξίζει να αναφερθεί 

                                                           
102Λία Αθανασίου σε  Δημήτριο Τζουγανάτο,  Το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (Αθήνα,  

Νομική Βιβλιοθήκη 2013)  1323 επ.   
103 ΟλΑΠ 17/1999 ΝΟΜΟΣ: «Απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου με την οποία επιδικάζεται χρηματική 

κύρωση (punitive damages) κατ΄ αρχήν δεν προσκρούει στην εγχώρια δημόσια τάξη και μπορεί να 

κηρυχθεί εκτελεστή. Ωστόσο πρέπει να αποκρούεται στην Ελλάδα η εκτέλεση μιας τέτοιας απόφασης, 

όταν η προσαύξηση της πραγματικής ζημίας με την μορφή ποινής είναι υπέρμετρη» 
104Απόφαση C-295/04 έως C-298/04 Manfredi,EU:C:2006:461 
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πως η αποζημίωση από αδικοπραξία είναι πλήρης και περιλαμβάνει την θετική ζημία, 

την αποθετική ζημία καθώς και τους τόκους, ως ορίζεται στα άρθρα 297 ΑΚ και 298 

ΑΚ. Για την εξεύρεση της περιουσιακής ζημίας εφαρμόζεται η λεγόμενη «θεωρία της 

διαφοράς», κατά την οποία συγκρίνεται η περιουσιακή κατάσταση του ζημιωθέντος 

μετά την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, με αυτή που θα υπήρχε αν δεν είχε 

μεσολαβήσει το ζημιογόνο γεγονός105. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών μεγεθών 

αποδίδει ακριβώς το μέγεθος της ζημίας. Ο τρόπος αυτός προσέγγισης της ζημίας 

αποτυπώνει ακριβώς και τον σκοπό της αποζημίωσης, ο οποίος είναι 

αποκαταστατικός και δεν στοχεύει στον πλουτισμό του ζημιωθέντος106. Σύμφωνα με 

το ελληνικό αστικό δίκαιο η υποχρέωση προς αποζημίωση δεν περιλαμβάνει κάθε 

ζημία, αλλά μόνο αυτές που συνδέονται αιτιωδώς με το νόμιμο λόγο ευθύνης. 

Εφόσον μάλιστα ο δικαστής διαπιστώσει πως πληρούνται οι προϋποθέσεις παροχής 

αποζημίωσης υποχρεούται να επιδικάσει αποζημίωση για το σύνολο της ζημίας, 

βασιζόμενος στην αρχή «όλα ή τίποτε»107. Μια σημαντική παράμετρος, η οποία θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια του δικαίου ανταγωνισμού είναι πως οι ζημίες 

από παραβίαση των αντιανταγωνιστικών διατάξεων πολλές φορές δεν είναι άμεσα 

διαπιστώσιμες, αντιθέτως ανάγονται στο μέλλον. Σε μια τέτοια περίπτωση 

μελλοντικής ζημίας, το πρόσωπο που κινδυνεύει να ζημιωθεί θα πρέπει και πάλι να 

προστατευθεί. Πράγματι γίνεται ομόφωνα δεκτό πως μια τέτοια πιθανολογούμενη 

μελλοντική ζημία δύναται να αποκατασταθεί, εφόσον βέβαια το ζημιογόνο γεγονός 

είναι πρόσφορο να την προκαλέσει με βάση αντικειμενικά κριτήρια όπως τα 

διδάγματα της κοινής πείρας και της επιστήμης. Σύμφωνα με το αρ. 3 παρ. 1  του 

Ν.4529/2018 η αποζημίωση περιλαμβάνει πρώτα απ’ όλα τη θετική ζημία. Για 

παράδειγμα στην περίπτωση ενός καρτέλ θετική ζημία αποτελεί η διαφορά ανάμεσα 

στην καρτελοποιημένη τιμή, η οποία καταβλήθηκε από τον ζημιωθέντα, και την τιμή 

που θα διαμορφωνόταν υπό ομαλές συνθήκες ανταγωνισμού. Αν πάλι η σύμπραξη 

δεν οδήγησε σε αύξηση της τιμής, αλλά σε μείωση των πωλήσεων του ζημιωθέντος, 

τότε ο τελευταίος δικαιούται να ζητήσει τα διαφυγόντα κέρδη. Τα διαφυγόντα κέρδη 

                                                           
105Μιχαήλ Σταθόπουλος, Επιτομή Γενικού Ενοχικού Δικαίου (Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας , 2004) 

164 
106Σταθόπουλος, ό.π. 
107Βλ και Σταθόπουλος, ό.π, 188,  όπου αναφέρει ότι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 

αποζημίωσης στο ελληνικό δίκαιο αυτή καλύπτει την ζημία σε όλη της την έκταση (άρα «ή όλα ή 

τίποτε», όχι ενδιάμεση, π.χ. επιεικής αποζημίωση), σε αντίθεση με τον ελβετικό κώδικα ενοχών, ο 

οποίος προβλέπει ότι η έκταση της αποζημίωσης καθορίζεται από τον δικαστή ανάλογα με τις 

περιστάσεις (ιδίως με βάση τη βαρύτητα του πταίσματος) και δεν απαιτείται να καλύπτει όλη την 

ζημία 
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ή αλλιώς η αποθετική ζημία είναι το δεύτερο κονδύλιο που περιέχεται στην 

αποζημίωση. Ως αποθετική ζημία κατά το αρ. 3 παρ. 1 του Ν.4529/2018 και 297, 298 

ΑΚ νοείται κάθε κέρδος, που εύλογα προσδοκά κανείς σύμφωνα με τη συνήθη 

πορεία των πραγμάτων και τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί108. Για 

παράδειγμα σε μια οριζόντια σύμπραξη, οι ανταγωνιστές οι οποίοι αποκλείστηκαν 

από τη σχετική αγορά, δικαιούνται να αναζητήσουν τα κέρδη, τα οποία ευλόγως 

ανέμεναν (διαφυγόντα κέρδη) και τα οποία τελικώς απώλεσαν ακριβώς λόγω του 

αποκλεισμού τους από τη σχετική αγορά. Περαιτέρω, όπως ρητά αναγνωρίζεται από 

τη σκέψη 12 της Οδηγίας 104/2014, ουσιώδες στοιχείο της αποκαταστατικής 

λειτουργίας της αποζημίωσης αποτελεί η καταβολή τόκων109. Στο ελληνικό νομικό 

σύστημα η τοκοφορία από χρηματική ενοχή ρυθμίζεται από τα άρθρα 345 και 346 

ΑΚ. Σημαντική διαφοροποίηση εισάγει εδώ το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4529/2018, το 

οποίο ορίζει ως χρονικό σημείο έναρξης της τοκοφορίας, το χρόνο πρόκλησης της 

ζημίας και όχι το χρόνο επίδοσης της αγωγής, ως ορίζεται στο άρθρο 346 ΑΚ. 

 Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο μέσω του οποίου μπορεί να 

συγκεκριμενοποιηθεί η ζημία και να οριοθετηθεί η επιδικασθείσα αποζημίωση. 

Διαφορετικό ζήτημα αποτελεί η ποσοτικοποίηση της ζημίας στην εκάστοτε 

κρινόμενη περίπτωση, καθώς πρόκειται για μια επίπονη διαδικασία, η οποία απαιτεί 

την συνεκτίμηση πολλών παραμέτρων και την εφαρμογή κανόνων της οικονομικής 

επιστήμης. Ο ευρωπαίος νομοθέτης αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο του εθνικού 

δικαστή, κατά την ποσοτικοποίηση της ζημίας, και σεβόμενος τη διαδικαστική 

αυτονομία των κρατών μελών δεν επέβαλε ένα ενιαίο σύστημα κανόνων 

ποσοτικοποίησης της ζημίας, αλλά κατέφυγε σε μια ηπιότερη λύση εκδίδοντας τον 

Ιούνιο του 2014 κατευθυντήριες γραμμές για την ποσοτικοποίηση της ζημίας 

(μέθοδοι και τρόποι υπολογισμού της βλάβης), οι οποίες συνοδεύονταν από έναν 

                                                           
108 ΟλΑΠ 20/1992 ΝΟΜΟΣ αναφέρεται στα στοιχεία που θα πρέπει να πιθανολογηθούν: «Δεν αρκεί 

δηλαδή η αφηρημένη των ως άνω εκφράσεων του άρθρου 298 ΑΚ, ούτε του συνολικώς φερόμενου ως 

διαφυγόντος κέρδους, αλλά απαιτείται η εξειδικευμένη και λεπτομερής, κατά περίπτωση, μνεία των 

συγκεκριμένων περιστατικών, περιστάσεων και μέτρων, που καθιστούσαν πιθανό το κέρδος ως προς τα 

επί μέρους κονδύλια, καθώς και ιδιαίτερη επίκληση των κονδυλίων αυτών, ώστε να μπορεί να διαταχθεί 

απόδειξη.»   
109 Βλ. σκέψη 12 της Οδ. 104/2014: «Η καταβολή τόκων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της αποζημίωσης 

για την αποκατάσταση της προκληθείσας ζημίας με τη συνεκτίμηση της παρέλευσης του χρόνου, και 

θα πρέπει να οφείλεται από τη στιγμή κατά την οποία προκλήθηκε η ζημία έως την καταβολή της 

αποζημίωσης, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό των τόκων ως τόκων αποζημίωσης ή υπερημερίας 

δυνάμει του εθνικού δικαίου και ανεξάρτητα αν η παρέλευση του χρόνου λαμβάνεται υπόψη ως 

διακριτή κατηγορία (τόκος) ή ως συνιστώσα της θετικής ζημίας ή του διαφυγόντος κέρδους. Τα κράτη 

μέλη έχουν αρμοδιότητα να θεσπίσουν τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται για τον σκοπό 

αυτό.» 
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επίσης μη δεσμευτικό αναλυτικό Πρακτικό Οδηγό110. Στον Πρακτικό αυτό Οδηγό 

αναλύονται οι κυριότερες μέθοδοι και τεχνικές για την ποσοτικοποίηση των βλαβών 

από παραβίαση των αντιανταγωνιστικών διατάξεων, οι οποίες λόγω της έκτασης και 

του σκοπού της παρούσας μελέτης κρίνεται σκόπιμο να μην αναλυθούν περαιτέρω 

στο σημείο αυτό. 

3.7 Ζητήματα ενεργητικής και παθητικής νομιμοποίησης 

3.7.1.  Υπόχρεος και δικαιούχος της αποζημίωσης 
 

Μετά τη θέσπιση της Οδ. 104/2014, και την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο με 

το Ν. 4529/2018, το ζήτημα της εξεύρεσης του δικαιούχου και του υποχρέου της 

αποζημίωσης από παραβίαση των αντιανταγωνιστικών διατάξεων, δεν αντιμετωπίζει 

ιδιαίτερες δυσχέρειες. Σύμφωνα με το αρ. 3 παρ. 1 της Οδ. 104/2014 «οιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει υποστεί ζημία λόγω παράβασης του δικαίου 

ανταγωνισμού μπορεί να αξιώσει και να επιτύχει πλήρη αποζημίωση για την εν λόγω 

ζημία», διάταξη η οποία μεταφέρεται αυτούσια στο ελληνικό δίκαιο με το αρ. 3 παρ. 

1 του Ν. 4529/2018. Με βάση λοιπόν τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης αυτής 

κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ανεξαρτήτως του αν συνδέεται με τον ζημιώσαντα 

με κάποια συμβατική σχέση και ανεξαρτήτως αν έχει επιληφθεί προηγουμένως επί 

της παραβίασης του αντιανταγωνιστικού δικαίου κάποια αρχή ανταγωνισμού 

δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση για την ζημία που υπέστη. Από τα παραπάνω 

συνάγεται πως νομιμοποιούνται ενεργητικά προς έγερση της σχετικής αγωγής 

αποζημίωσης, οι άμεσοι αγοραστές, οι έμμεσοι αγοραστές, οι ανταγωνιστές111 και οι 

καταναλωτές. Ως άμεσοι αγοραστές νοούνται οι αγοραστές, οποίοι συναλλάχθηκαν 

απευθείας με την παραβιάζουσα το αντιανταγωνιστικό δίκαιο επιχείρηση, ενώ ως 

έμμεσοι αγοραστές νοούνται οι αγοραστές οι οποίοι συναλλάχθηκαν με επιχείρηση 

που δραστηριοποιείται σε κάποια από τις επόμενες βαθμίδες εφοδιασμού, από την 

                                                           
110Ο από 11/6/2013 Πρακτικός Οδηγός, SWD(2013) 205, διαθέσιμο σε: 

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_en.pdf 
111Μιχαήλ- Θεόδωρος Μαρίνος, «Ζητήματα ενεργητικής νομιμοποιήσεως στις αγωγές αποζημιώσεως 

λόγω παραβάσεων των κανόνων του δικαίου ανταγωνισμού (Οδηγία 2014/104/ΕΕ)», (2018) ΧρΙΔ, 81 

86 «.. η μητρική επιχείρηση, εφόσον η παράβαση του ανταγωνισμού δεν στρέφεται ευθέως εναντίον της, 

δεν νομιμοποιείται ενεργητικά. Η προαναφερθείσα αρχή του χωρισμού των νομικών προσώπων που 

απαρτίζουν ένα όμιλο επιχειρήσεων αντιβαίνει στην ενεργητική νομιμοποίηση της μητρικής, εκ μόνης της 

ιδιότητάς της αυτής. Η έμμεση ζημία της δεν αρκεί για την ενεργητική νομιμοποίησή της.».  

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_en.pdf
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παραβιάζουσα το αντιανταγωνιστικό δίκαιο. Το εννοιολογικό περιεχόμενο των 

«έμμεσων αγοραστών» δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια των αγοραστών που 

ζημιώθηκαν από το φαινόμενο της «τιμολογιακής ομπρέλας» («umbrellapricing»), οι 

οποίοι επίσης ενεργοποιούνται ενεργητικά. Πράγματι, όπως αποφάσισε το ΔΕΕ στην 

Απόφαση Kone στην περίπτωση ενός καρτέλ, ο αγοραστής, ο οποίος συναλλάχθηκε 

με τρίτη επιχείρηση μη μετέχουσα στη σύμπραξη και η οποία εκμεταλλευόμενη την 

επικρατούσες συνθήκες στην αγορά προέβη σε αύξηση τιμών, δικαιούται να αξιώσει 

την αποκατάσταση της βλάβης την οποία υπέστη, εξαιτίας της αύξησης των τιμών, 

από τις μετέχουσες στη σύμπραξη επιχειρήσεις, έστω και αν δεν συναλλάχθηκε μαζί 

τους. 

Όσον αφορά το κομμάτι της παθητικής νομιμοποίησης, μελετώντας κανείς το κείμενο 

της Οδηγίας 104/2014 και του Ελληνικού νόμου 4529/2018 διαπιστώνει πως καίριο 

ρόλο διαδραματίζει η έννοια της «επιχείρησης». Πιο συγκεκριμένα όπως ορίζει το αρ. 

1 παρ. 1 του ενωσιακού νομοθετήματος «Η παρούσα Οδηγία θεσπίζει ορισμένους 

αναγκαίους κανόνες για να διασφαλίζεται ότι οιοσδήποτε υπέστη ζημία λόγω 

παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού από επιχείρηση ή από ένωση επιχειρήσεων 

μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά το δικαίωμα για αξίωση πλήρους αποζημίωσης 

για την εν λόγω ζημία από την επιχείρηση ή την ένωση επιχειρήσεων». Ο ενωσιακός 

νομοθέτης στα πλαίσια της Οδηγίας δεν δίνει κάποιον ορισμό της έννοιας της 

επιχείρησης, το εννοιολογικό περιεχόμενο της οποίας έρχεται να διαφωτίσει το ΔΕΕ 

με τη νομολογία του. Όπως δέχτηκε το Δικαστήριο της Ένωσης, στον όρο επιχείρηση 

του ενωσιακού δικαίου ανταγωνισμού εντάσσεται κάθε φορέας, ο οποίος ασκεί 

οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και 

τον τρόπο χρηματοδότησής του.112 Από τον ως άνω ορισμό προκύπτει πως στην 

έννοια της επιχείρησης εμπίπτουν, τόσο φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα, ενώ η ίδια 

η επιχείρηση δεν απαιτείται να έχει νομική προσωπικότητα.113 Στο σημείο αυτό 

προβληματισμό δημιουργεί το κατά πόσον θα πρέπει η ενωσιακή αυτή προσέγγιση 

της έννοιας της επιχείρησης να υιοθετηθεί από τα εθνικά δίκαια των κρατών μελών, 

                                                           
112Απόφαση C- 41/90, Hofner and Elser, EU:C:1991:161.  
113 Βλ. Και ΑπόφασηC-97/08, Akzo Nobel and Others/Commission, EU:C:2009:536, όπου αναφέρεται 

ότι η επιχείρηση θα πρέπει να αποτελεί μια ενιαία οικονομική οντότητα ανεξαρτήτως του αριθμού των 

προσώπων που την αποτελούν και της νομικής τους υπόστασης. Η οικονομική δε αυτή οντότητα θα 

πρέπει να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, ώστε να δεσμεύεται από της δικαιοπραξίες που αυτή 

ενεργεί. 
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εφόσον μάλιστα ελλείπει ρητή σχετική βούληση του ευρωπαίου νομοθέτη.114Κατά 

την άποψη του γράφοντος δόκιμο είναι ο Έλληνας νομοθέτης να ακολουθήσει τη 

νομολογιακή προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, καθώς έτσι εξυπηρετείται 

καλύτερα η αποτελεσματική εφαρμογή της αντιανταγωνιστικής νομοθεσίας, ενόψει 

μάλιστα και της πολυσημίας της έννοιας της επιχείρησης στο ελληνικό δίκαιο115. 

Χαρακτηριστική υπόθεση ενωσιακού ενδιαφέροντος, που αναδεικνύει την ως άνω 

προβληματική, είναι η υπόθεση της εταιρείας Akzο, η οποία αφορούσε την ευθύνη 

της μητρικής εταιρείας για παραβάσεις του αντιανταγωνιστικού δικαίου από τις 

θυγατρικές της. Στην υπόθεση αυτή το ΔΕΕ δέχτηκε πως η μητρική εταιρεία 

ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τις θυγατρικές εταιρείες που διέπραξαν 

την παράβαση116. Ο ενωσιακός νομοθέτης κατά τη θέσπιση της Οδηγίας δεν προέβη 

σε κάποια ρητή ρύθμιση του ζητήματος ευθύνης των μητρικών εταιρειών από 

παραβιάσεις των αντιανταγωνιστικών διατάξεων των θυγατρικών τους. Για το λόγο 

αυτό και σε συνδυασμό με το γεγονός πως το εθνικό εταιρικό δίκαιο δέχεται το 

διαχωρισμό μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρείας, καθίσταται σαφές πως μια 

πιθανή μη υιοθέτηση της ενωσιακής νομολογίας αναφορικά με το εννοιολογικό 

περιεχόμενο της επιχείρησης, θα οδηγούσε σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα από 

αυτά της υπόθεσης Akzo. 

3.7.2 Το ζήτημα μετακύλισης της ζημίας 
 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, αξίωση αποζημίωσης για ζημίες που υπέστησαν από 

παραβίαση των αντιανταγωνιστικών διατάξεων έχουν μεταξύ άλλων και οι έμμεσοι 

αγοραστές. Στην περίπτωση αυτή όμως ελλοχεύει ο κίνδυνος να αναγκαστεί ο 

εναγόμενος να καταβάλλει αποζημίωση σε πολλαπλούς ενάγοντες, οι οποίοι μάλιστα 

θα έχουν μετακυλήσει μέρος ή το σύνολο της ζημίας τους αλυσιδωτά στην επόμενη 

βαθμίδα εφοδιασμού. Η ως άνω προβληματική καθίσταται ευκόλως κατανοητή  με 

                                                           
114 Βλ. και Γρηγόριο Μπαχάρη, Η αγωγή αποζημίωσης στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού 

(αδημοσίευτη διπλωματική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2018) 98  
115Ευάγγελος Περάκης και Νικόλαος Ρόκας, Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο (Αθήνα, Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2011) 219 επ. 
116 Βλ. Και ΑπόφασηC-97/08, Akzo Nobel and Others/Commission, EU:C:2009:536 σκέψη 52: 

«Αντιθέτως, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η παραβατική συμπεριφορά θυγατρικής εταιρίας 

μπορεί να καταλογιστεί στη μητρική εταιρία ιδίως σε περίπτωση που η θυγατρική, μολονότι έχει 

χωριστή νομική προσωπικότητα, δεν καθορίζει αυτοτελώς τον τρόπο κατά τον οποίο ενεργεί στην 

αγορά αλλά εφαρμόζει κατ’ ουσίαν τις οδηγίες της μητρικής εταιρίας, λόγω, πιο συγκεκριμένα, των 

οικονομικών, οργανωτικών και νομικών σχέσεων που συνδέουν τις δύο αυτές νομικές οντότητες» 
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βάση το ακόλουθο παράδειγμα: ας υποτεθεί ότι ο κατασκευαστής ιατρικού 

εξοπλισμού Α, ο οποίος κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά, προβαίνει στην 

εφαρμογή κάθετων περιορισμών προς τους αγοραστές του, επιβάλλοντάς τους 

κατώτατη τιμή μεταπώλησης του εξοπλισμού αυτού, ενώ παράλληλα οι τελευταίοι 

έχουν πληρώσει μια τιμή σημαντικά ανώτερη από αυτή από αυτή που χρεώνουν οι 

ανταγωνιστές του Α. Με τη σειρά τους οι διανομείς (άμεσοι αγοραστές) του Α θα 

προσπαθήσουν να μετακυλήσουν τη ζημία τους προς τους δικούς τους αγοραστές, για 

παράδειγμα τις ιδιωτικές ιατρικές κλινικές (έμμεσοι αγοραστές του Α). Εν συνεχεία 

οι ιδιωτικές κλινικές θα προσπαθήσουν κι αυτές να μετακυλήσουν μέρος ή και 

ολόκληρη τη ζημία τους, αυξάνοντας τις τιμές διενέργειας ιατρικών εξετάσεων, στην 

επόμενη βαθμίδα διανομής, ήτοι τους ασθενείς (έμμεσοι αγοραστές του Α). 

Περαιτέρω οι ασφαλιστικοί φορείς υγείας, με τη σειρά τους, θα προβούν σε αύξηση 

των ασφαλιστικών εισφορών των πελατών τους (ασθενών), προκειμένου να 

ισοσκελίσουν το αυξημένο κόστος διενέργειας εξετάσεων. Μελετώντας το παραπάνω 

παράδειγμα καθίσταται πασιφανές, πως στην περίπτωση των έμμεσων αγοραστών, 

ελλοχεύει ο κίνδυνος ο εναγόμενος να κληθεί να καταβάλει αποζημίωση σε ενάγοντα 

ο οποίος μετακύλησε τη ζημία του ή μέρος αυτής στην επόμενη βαθμίδα διανομής 

και με τον τρόπο αυτό είτε δεν υπέστη καμία ζημία, είτε υπέστη ζημία πολύ 

μικρότερης έκτασης. Η προβληματική μάλιστα αυτή αποτέλεσε για πολλά χρόνια 

τροχοπέδη στην αναγνώριση ενεργητικής νομιμοποίησης στο πρόσωπο των έμμεσων 

αγοραστών, σε πολλές Ευρωπαϊκές έννομες τάξεις, ενώ στην έννομη τάξη των 

Η.Π.Α. σε αντιδιαστολή με τον ευρωπαϊκό χώρο, οι έμμεσοι αγοραστές αποκλείονται 

από τη δυνατότητα έγερσης αγωγής αποζημίωσης ακόμα και σήμερα, όπως θα 

εξηγηθεί αναλυτικώς στην επόμενη ενότητα. Πιο συγκεκριμένα στην Γερμανία η 

ενεργητική νομιμοποίηση των έμμεσων αγοραστών αναγνωρίστηκε από το 

Γερμανικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, για πρώτη φορά, το 2011117, ενώ στην Αγγλία 

το δικαστήριο ανταγωνισμού στην απόφαση Sainsbury's v MasterCard το 2016, 

δέχτηκε την ύπαρξη της δυνατότητας έγερσης της ένστασης μετακύλησης της ζημίας 

στο εθνικό δίκαιο, επικαλούμενο μάλιστα και την Οδηγία, η οποία δεν είχε έως τότε 

ενσωματωθεί.118 Ο ενωσιακός νομοθέτης έχοντας γνώση του κινδύνου καταβολής 

πολλαπλών αποζημιώσεων σε πρόσωπα μάλιστα τα οποία δεν υπέστησαν ζημία, 

                                                           
117AssimakisKomninos, ECprivateantitrustenforcement(Hartpublishing 2008) 214. Βλ. και την 

απόφαση ORWI, BGH, απόφαση της 28.06.2011, BGHZ , KZR 75/10,190, 145   
118 Sainsbury’s Supermarkets Ltd b Mastercard Incorporated and Others: CAT 22 NOV 2016 [2016] 

CAT 23, παρ. 479 επ.   
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καθότι τη μετακύλησαν σε μεταγενέστερη βαθμίδα εφοδιασμού, προέβη κατά την 

έκδοση της Οδηγίας 104/2014 στην θεσμοθέτηση του αρ. 13, το οποίο ορίζει: «Τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο εναγόμενος στο πλαίσιο αγωγής αποζημίωσης 

δύναται να επικαλεσθεί ως ένσταση για να αντικρούσει την αξίωση αποζημίωσης το 

γεγονός ότι ο ενάγων μετακύλησε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την επιπλέον επιβάρυνση 

που του επιβλήθηκε από την παράβαση. Το βάρος αποδείξεως ότι η επιπλέον 

επιβάρυνση μετακυλίστηκε παραμένει στον εναγόμενο, ο οποίος μπορεί να ζητήσει 

ευλόγως κοινοποιήσεις από τον ενάγοντα ή από τρίτους». Ως προς τους έμμεσους 

αγοραστές, τόσο από το αρ. 14 παρ. 2 της Οδηγίας, όσο και από το αρ. 11 παρ. 4 του 

ελληνικού νόμου 4529/2018,θεσπίζεται τεκμήριο μετακύλισης σε βάρος τους της 

ζημίας εφόσον: (α) ο εναγόμενος έχει τελέσει παράβαση, η οποία (β) προκάλεσε 

επιβάρυνση στον άμεσο αγοραστή, και (γ) ο ενάγων- έμμεσος αγοραστής αγόρασε 

αγαθά ή υπηρεσίες που αποτέλεσαν αντικείμενο της παράβασης. Περαιτέρω με το αρ. 

12 παρ 4 της Οδηγίας παρέχεται στο εθνικό δικαστήριο η εξουσία να εκτιμήσει με 

βάσει των εθνικών  διατάξεων, ποιο μερίδιο της επιπλέον επιβάρυνσης 

μετακυλίστηκε στον έμμεσο αγοραστή. Στο σημείο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και η απόφαση Οrwi, στην οποία το Ανώτατο Γερμανικό Ομοσπονδιακό 

Δικαστήριο εξέφρασε την αντίληψη πως η ζημία που επέρχεται στις επόμενες 

βαθμίδες διανομής εξαιτίας της αύξησης των τιμών θα πρέπει να συνδέεται αιτιωδώς 

με τη σύμπραξη λαμβανομένων υπόψη και των επικρατουσών συνθηκών της 

αγοράς119. Κατά την άποψη του γράφοντος η ως άνω θέση του Γερμανικού 

Δικαστηρίου προωθεί το πνεύμα δικαιοσύνης, καθώς προστατεύει τους εναγόμενους 

παραβάτες από την καταβολή υπέρμετρων αποζημιώσεων, εξαιτίας αυξήσεων τιμών 

που δεν συνδέονται αιτιωδώς με τη σύμπραξη120. 

                                                           
119 Βλ. και Γρηγόριο Μπαχάρη, Η αγωγή αποζημίωσης στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού 

(αδημοσίευτη διπλωματική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2018) 105 με 

περαιτέρω παραπομπές  

 
120 Στα πλαίσια μιας αγοράς, η αύξηση τιμών από βαθμίδα σε βαθμίδα διανομής δεν επηρεάζεται  

αποκλειστικά από την τυχόν σύμπραξη του αρχικού προμηθευτή. Η τιμή ενός προϊόντος είναι μια 

μεταβλητή, η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως για παράδειγμα η ζήτηση ή ακόμα και 

από τυχαία γεγονότα όπως οι καιρικές συνθήκες ή εξάπλωση ενός ιού. Έτσι λοιπόν σε μια τέτοια 

περίπτωση ο έμμεσος αγοραστής θα δικαιούται να αξιώσει από την παραβιάζουσα το 

αντιανταγωνιστικό δίκαιο επιχείρηση το υπερτίμημα που κατέβαλε εφόσον και στο βαθμό που αυτό 

συνδέεται αιτιωδώς με την παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού. 
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3.7.3 Ζητήματα συλλογικής έννομης προστασίας 

 

Ένας από του βασικότερους λόγους, ο οποίος αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα 

για την ευδοκίμηση αγωγών αποζημίωσης στα πλαίσια του δικαίου ανταγωνισμού 

στον ευρωπαϊκό χώρο είναι πως η έγερση τέτοιων αγωγών δεν καθίστατο 

οικονομικώς ανταποδοτική για τους ζημιωθέντες. Πράγματι οι παραβιάσεις του 

δικαίου ανταγωνισμού, τις περισσότερες φορές, είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση 

ζημίας σε μεγάλο όγκο προσώπων, η οποία όμως ήταν ζημία μικρής έκτασης. Το 

γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος έγερσης αυτών των αγωγών είχε 

σαν αποτέλεσμα οι ζημιωθέντες να αποφεύγουν την άσκηση αγωγών αποζημίωσης 

καθότι μια τέτοια κίνηση θα απέβαινε οικονομικώς μη συμφέρουσα.121Γίνεται λοιπόν 

φανερό εκ των πραγμάτων πως μοναδική λύση για την αντιμετώπιση αυτή είναι 

θέσπιση συλλογικών αγωγών αποζημίωσης. Το ζήτημα των συλλογικών αγωγών 

εξετάστηκε τόσο από τη Λευκή Βίβλο122, όσο και από την Πρόταση της Οδηγίας123, 

ωστόσο ο ενωσιακός νομοθέτης δεν προχώρησε σε κάποια ρητή ρύθμιση επί του 

θέματος κατά την έκδοση του τελικού κειμένου της Οδηγίας 104/2014. Αντ’ αυτού ο 

ενωσιακός νομοθέτης προχώρησε στις 11 Ιουνίου 2013 στην έκδοση Σύστασης124 

σχετικά με κοινές αρχές εφαρμοστέες στους μηχανισμούς συλλογικών αγωγών 

παράλειψης και αποζημίωσης στα κράτη μέλη, όσον αφορά παραβιάσεις 

αναγνωριζόμενων από το ενωσιακό δίκαιο δικαιωμάτων. Η κίνηση αυτή της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε στρατηγική σημασία καθώς το ζήτημα των συλλογικών 

αγωγών είχε αποτελέσει αντικείμενο έριδας στον ευρωπαϊκό χώρο και η 

συμπερίληψη σχετικής νομοθετικής διάταξης στο κείμενο της Οδηγίας θα καθιστούσε 

ιδιαιτέρως δύσκολη την υιοθέτησή της. Έτσι λοιπόν στην Ευρώπη, ενώ από τη μία 

                                                           
121Αλέξανδρος Μαρής, “syneemp.gr” (Οι αστικές αξιώσεις λόγω παραβάσεων του Ελεύθερου 

Ανταγωνισμού υπό την Οδηγία 104/2014, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, 11 Ιανουαρίου 

2017)<http://www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1484208061> τελευταία προσπέλαση 10/02/2020.   
122 Λευκή Βίβλος, σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής 

νομοθεσίας της ΕΚ, COM(2008) 165 τελικό, παρ. 2.1  : «η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει σαφής ανάγκη 

για θέσπιση μηχανισμών που να επιτρέπουν την ομαδοποίηση των μεμονωμένων αγωγών θυμάτων 

παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.»   
123Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους 

κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις των 

διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κρατών – μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

11.06.2013, COM 2013, 404 τελικό,  αρ.4 και 5   
124Σύσταση 2013/396/ΕΕ σχετικά με κοινές αρχές εφαρμοστέες στους μηχανισμούς συλλογικών 

αγωγών παράλειψης και αποζημίωσης στις χώρες της ΕΕ 

http://www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1484208061
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32013H0396
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32013H0396
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πλευρά γινόταν κοινώς αποδεκτό πως οι ιδιώτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν 

μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο δυσβάσταχτο κόστος των αγωγών αποζημίωσης, 

με αποτέλεσμα να αποτρέπονται από την άσκησή τους125, απ’ την άλλη πλευρά η 

λύση των συλλογικών αγωγών αντιμετωπιζόταν με ιδιαίτερη καχυποψία. Μια πρώτη 

ένσταση αφορούσε το γεγονός πως τυχόν καθιέρωση των συλλογικών αγωγών θα 

οδηγούσε σε φαινόμενο «βιομηχανίας αγωγών» (claimsindustry) καθώς και σε 

εκβιασμό επιχειρήσεων προς συμβιβασμό από εξειδικευμένες δικηγορικές εταιρείες, 

όπως συνέβαινε στον αμερικανικό χώρο. Άλλοι πάλι υποστήριξαν πως η υιοθέτηση 

του συστήματος συλλογικών αγωγών ερχόταν σε σύγκρουση με το δικαίωμα 

ακρόασης, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί από τη νομολογία του ΕΔΔΑ. Μια τρίτη 

άποψη απηχούσε τη θέση πως η υιοθέτηση τέτοιου είδους αγωγών θα αντιμετώπιζε 

δικονομικά κωλύματα, ιδίως μάλιστα όσον αφορά την έκταση του δεδικασμένου της 

σχετικής απόφασης. Ενόψει των γεγονότων αυτών προτιμήθηκε από τα ενωσιακά 

νομοθετικά όργανα μια πιο ήπια προσέγγιση του θέματος, με την έκδοση της 

Σύστασης της 11ης Ιουνίου 2013 και την αποφυγή κάποιας νομοθετικής διάταξης στο 

κείμενο της Οδηγίας. Όπως αναφέρεται στη σκέψη 10 του προοιμίου της Σύστασης, 

σκοπός της είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, με τη θέσπιση 

εθνικών συστημάτων συλλογικής έννομης προστασίας, τα οποία θα τηρούν τις ίδιες 

βασικές αρχές σε όλη την Ένωση.  

Η Σύσταση εισάγει δύο είδη συλλογικών αγωγών, αφενός μεν τις ομαδικές 

αγωγές και αφετέρου τις αντιπροσωπευτικές αγωγές. Οι ομαδικές αγωγές ασκούνται 

από κοινού από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται πως έχουν υποστεί ζημία σε ένα κοινό 

δικόγραφο. Για τη συμμετοχή των εναγόντων στις αγωγές αυτές υιοθετείται το 

σύστημα πιθανολογούμενων εναγόντων (opt in), δηλαδή τα πρόσωπα, φυσικά ή 

νομικά που θεωρούν ότι ζημιώθηκαν θα πρέπει να παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή 

τους για να νομιμοποιηθούν ως ενάγοντες126.Οι αγωγές αυτού του τύπου δεν 

απαντώνται στο ελληνικό νομικό σύστημα και γι αυτό ξενίζουν τον έλληνα νομικό, 

σε αντίθεση με το νομικό σύστημα των Η.Π.Α., όπου είναι ευρέως διαδεδομένες. Απ’ 

την άλλη πλευρά αναφορικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές, η έγερση τους θα 

πραγματοποιείται από adhoc νομιμοποιούμενες αντιπροσωπευτικές οντότητες, οι 

                                                           
125Λία Αθανασίουσε  Δημήτριο Τζουγανάτο,  Το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (Αθήνα,  

Νομική Βιβλιοθήκη 2013) 1342  
126 Βλ. αρ 21 Σύστασης της 11ης Ιουνίου 2013 
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οποίες θα ενεργούν για λογαριασμό των ζημιωθέντων127. Οι αντιπροσωπευτικές αυτές 

οντότητες θα πρέπει να μην έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, οι στόχοι τους να 

βρίσκονται σε άμεση σχέση με τα δικαιώματα, τα οποία το ενωσιακό δίκαιο 

προσπαθεί να προφυλάξει και να έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους και νομική 

κατάρτιση, ώστε να φέρουν εις πέρας το εγχείρημα αυτό128. Στο σημείο αυτό αξίζει 

να σημειωθεί πως η ύπαρξη ικανοποιητικών οικονομικών πόρων αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα καθώς σύμφωνα με το αρ. 13 της Σύστασης ο ηττηθείς διάδικος θα πρέπει 

να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του νικήσαντος διαδίκου. Χάριν πληρότητας της 

απάντησης στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως είναι δυνατόν να 

αναπτυχθούν και άλλες μορφές συλλογικών αγωγών πέρα από τα ως άνω πρότυπα. 

Χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα είναι η τακτική, την οποία ακολούθησε η 

CDC μια βέλγικη δικηγορική εταιρεία στην ΑπόφασηCement.  Στην Απόφαση αυτή 

πελάτες-ζημιωθέντες μιας σύμπραξης στην βιομηχανία τσιμέντου εκχώρησαν τις 

απαιτήσεις τους στην ως άνω βέλγικη δικηγορική εταιρεία, η οποία και ήγειρε 

τελικώς αγωγή στο όνομά της. Τα γερμανικά δικαστήρια έκριναν αρχικά την αγωγή 

παραδεκτή, ωστόσο στην συνέχεια την απέρριψαν ως ουσία αβάσιμη, επί τη βάσει 

του ισχυρισμού πως εάν η δικηγορική εταιρεία ηττείτο στη δίκη δεν θα μπορούσε να 

καλύψει τα έξοδα των αντιδίκων της129. 

Κεφάλαιο 4. Το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω παραβίασης των 

διατάξεων περί  ανταγωνισμού στην έννομη τάξη των Η.Π.Α 
 

4.1 Το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του ανταγωνισμού στις 

Η.Π.Α. 
 

Στην αμερικανική έννομη τάξη, ο τομέας του ελεύθερου ανταγωνισμού ρυθμίζεται, 

σε ομοσπονδιακό επίπεδο, από: α) το νόμο Σέρμαν130 , β) το νόμο Κλέιτον131, γ) το 

                                                           
127 Βλ. σκ 18 του Προοιμίου της Σύστασης της 11ης Ιουνίου 2013 
128 Βλ. αρ 4 Σύστασης της 11ης Ιουνίου 2013 
129 Βλ. και αρ. 2 παρ. 4 της Οδηγίας 104/2014: «αγωγή αποζημίωσης», αγωγή δυνάμει του εθνικού 

δικαίου με την οποία υποβάλλεται αξίωση αποζημίωσης ενώπιον εθνικού δικαστηρίου από τον 

φερόμενο ως ζημιωθέντα ή από κάποιον που ενεργεί για λογαριασμό ενός ή περισσότερων φερόμενων 

ως ζημιωθέντων, εφόσον το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο προβλέπει αυτή τη δυνατότητα, ή από φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί το δικαίωμα του φερόμενου ως ζημιωθέντα, 

περιλαμβανομένου του προσώπου στο οποίο περιήλθε η αξίωση 
130 Sherman Act , 15 USC 1-7 
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νόμο περί δασμών Ουίλσων132 και δ) το νόμο της Επιτροπής του Ομοσπονδιακού 

Εμπορίου133. Η προστασία λοιπόν του ελεύθερου ανταγωνισμού βασίζεται σε ένα 

μικτό σύστημα, με παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων των ως άνω νόμων αλλά και 

των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, των ομοσπονδιακών 

Εφετείων και Πρωτοδικείων, οι οποίες έχουν ισχύ erga omnes και αποτελούν πηγή 

δικαίου, στην έννομη τάξη των ΗΠΑ.134 Η ομοσπονδιακή νομοθετική εξουσία για τη 

ρύθμιση του ελεύθερου ανταγωνισμού πηγάζει από το ίδιο το Σύνταγμα των ΗΠΑ, το 

οποίο ορίζει πως το πολιτειακό δίκαιο δεν πρέπει να εμποδίζει το διαπολιτειακό 

εμπόριο.135 Τον περασμένο αιώνα αναπτύχθηκαν δύο θεωρίες σχετικά με το ρόλο και 

το σκοπό του αντιανταγωνιστικού δικαίου  στις ΗΠΑ. Η πρώτη  αναπτύχθηκε από τη 

σχολή του Χάρβαντ και απηχούσε την αντίληψη πως το δίκαιο του ανταγωνισμού 

αποσκοπεί στην ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές, στην παροχή ευρύτατων παροχών 

στον καταναλωτή και στην απαγόρευση κατάχρησης της οικονομικής εξουσίας. 

Εκφράστρια της δεύτερης θεωρίας υπήρξε η σχολή του Σικάγο, η οποία δεχόταν ότι 

το δίκαιο του ανταγωνισμού αποσκοπεί στην οικονομική αποτελεσματικότητα, η 

οποία θα πρέπει να κρίνεται ad hoc, δηλαδή πρώτα πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη 

ενός μονοπωλίου και μετά να διερευνάται το αν και κατά πόσο υπήρξε παράβαση, 

προσέγγιση, η οποία μετά το 1977 επηρέασε έντονα τη νομολογία των αμερικανικών 

δικαστηρίων. Στο πλαίσιο αυτό τα δικαστήρια των ΗΠΑ, εφαρμόζοντας τη σχετική 

νομοθεσία κρίνουν αν μια πράξη συνιστά παράβαση per se ή παράβαση κατά τον 

κανόνα της εύλογης κρίσης (“rule of reason”). Στην πρώτη κατηγορία, ήτοι αυτή των 

per se παραβάσεων ανήκουν όλες εκείνες οι πρακτικές, οι οποίες σύμφωνα με το 

νόμο και όπως αυτός έχει ερμηνευτεί μέσα από τη νομολογία των ομοσπονδιακών 

δικαστηρίων, θεωρείται ότι παραβιάζουν το δίκαιο του ανταγωνισμού, χωρίς να 

χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος (αυτόματη παραβίαση εκ του νόμου). Απ΄ την άλλη 

πλευρά, ως παράβαση  σύμφωνα με τον κανόνα της εύλογης κρίσης θεωρείται κάθε 

πρακτική, η οποία ενώ αρχικώς θα κρινόταν ως per se παραβίαση, τα δικαστήρια 

υπεισήλθαν στην ουσία της υπόθεσης και εκτιμώντας τις ιδιαίτερες περιστάσεις της, 

έκριναν ότι δεν συνιστά παραβίαση, ενώ δε ακόμα και αν τελικώς κατέληξαν στο 

συμπέρασμα, ότι η πρακτική αυτή όντως παραβιάζει το αντιανταγωνιστικό δίκαιο, σε 

                                                                                                                                                                      
131 Clayton Act, 15 USC 12-27 
132  Wilson Tariff Act, 15 USC 8-11 
133 Federal Trade Commission Act, 15 USC 41-68 
134Χαράλαμπος Σταμέλος, Το δίκαιο του ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού των ΗΠΑ (Αθήνα, 

Νομική Βιβλιοθήκη 2018) 1 
135Article I Section 8 Clause 3 
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καμία περίπτωση αυτή δεν μπορεί να κριθεί ως παράβαση per se, επειδή ακριβώς 

απαιτήθηκε έρευνα των πραγματικών περιστατικών της συγκεκριμένης υπόθεσης.136 

Πριν το έτος 1890 και την ψήφιση του νόμου Σέρμαν, η προστασία του 

ανταγωνισμού ερειδόταν αποκλειστικά στην νομολογία των δικαστηρίων, η οποία 

όπως προαναφέρθηκε αποτελεί πηγή δικαίου στην αμερικανική έννομη τάξη.137 Το 

Σύνταγμα των ΗΠΑ δεν περιέχει καμία ρητή διάταξη για την προστασία του 

ανταγωνισμού, ανάλογη αυτή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, με μοναδική ίσως 

καμπή τη ρήτρα περί διαπολιτειακού εμπορίου.138 Αυτός ίσως ήταν και ο λόγος που 

το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προσέδωσε, ήδη από το 1972, συνταγματικό 

χαρακτήρα στο νόμο Σέρμαν.139 

4.2 Η έννοια της «αντιανταγωνιστικής ζημίας» στο δίκαιο των ΗΠΑ 
 

Βασική προϋπόθεση για την έγερση αγωγής αποζημίωσης στο αμερικανικό δίκαιο 

είναι η ύπαρξη «αντιανταγωνιστική ζημίας». Η προϋπόθεση αυτή, η οποία αποδίδεται 

με τον αμερικανικό όρο «antitrust injury», έχει διαμορφωθεί νομολογιακά από τα 

δικαστήρια και αποσκοπεί στον περιορισμό της επιδίκασης αποζημίωσης, μόνο για 

ζημίες, οι οποίες οφείλονται σε παραβίαση των διατάξεων προστασίας του 

ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, όπως έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ 

στην Απόφαση Brunswick140, ως αντιανταγωνιστική ζημία θα πρέπει να θεωρείται 

μόνο αυτή, την οποία οι κανόνες ανταγωνισμού έχουν ως στόχο να προστατέψουν. 

Για να καταστεί εναργέστερο το εννοιολογικό περιεχόμενο της «αντιανταγωνιστικής 

ζημίας», κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να γίνει μια σύντομη αναφορά στο 

ιστορικό της ως άνω υπόθεσης. Η ενάγουσα επιχείρηση με την επωνυμία Pueblo 

Bowl-O-Mat, η οποία δραστηριοποιούνταν στον χώρο των παιχνιδιών μπόουλινγκ 

άσκησε αγωγή βάσει του Νόμου Κλέιτον, σε βάρος της ανταγωνίστριάς της, με την 

επωνυμία Brunswick. Όπως ισχυρίστηκε η ενάγουσα, η Brunswick εξαγόρασε 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ήταν εγκατεστημένες στην ίδια πόλη με 

                                                           
136Χαράλαμπος Σταμέλος, Το δίκαιο του ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού των ΗΠΑ (Αθήνα, 

Νομική Βιβλιοθήκη 2018) 2-3 
137 Στα αγγλοσαξονικά συστήματα οι αποφάσεις των δικαστηρίων αποτελούν πηγή δικαίου. Στο χώρο 

της Ένωσης κατά την ερμηνεία των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων καθιερώνεται η αρχή της 

υπεροχής του ενωσιακού δικαίου. Βλ σχετ απόφαση ΔΕΚ C-6/64Costa κατά E.N.E.L.,EU:C:1964:66 
138 Article I Section 8 Clause 3 
139Βλ. καιVerizon v. Trinko, 540 U.S. 398 (2004) 
140Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl-O-Mat, Inc., 429 U.S. 477 (1977)   
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την ενάγουσα και με τον τρόπο αυτό σκόπευε να μονοπωλήσει τη σχετική αγορά. 

Παράλληλα, όπως συμπλήρωσε η ενάγουσα, εάν η αντιδικός της δεν προέβαινε στην 

ως άνω εξαγορά, οι επιχειρήσεις αυτές θα είχαν πτωχεύσει, γεγονός το οποίο θα 

ωφελούσε την ίδια. Η υπόθεση έφτασε τελικά μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των 

ΗΠΑ, το οποίο τελικά απέρριψε την αγωγή της Pueblo. Σύμφωνα με το αιτιολογικό 

της απόφασης, η εξαγορά των επιχειρήσεων που κινδύνευαν με πτώχευση δεν πλήττει 

τον ανταγωνισμό, αντιθέτως τον ενισχύει με τη δραστηριοποίηση περισσότερων 

επιχειρήσεων στην αγορά των παιχνιδιών μπόουλινγκ. Με άλλα λόγια το δικαστήριο 

δέχτηκε πως η εξαγορά των επιχειρήσεων από την Brunswick επέφερε ζημία στην 

Pueblo, αφού σε περίπτωση που οι ανταγωνίστριες επιχειρήσεις της ενάγουσας 

πτώχευαν, τότε η τελευταία σίγουρα θα αύξανε το μερίδιό της στη σχετική αγορά, 

ωστόσο έκρινε ότι ζημία αυτή δεν ήταν αντιανταγωνιστική, διότι δεν ήταν μια ζημία 

την οποία οι περί ανταγωνισμού νόμοι είχαν σκοπό να προστατεύσουν. Από τα 

παραπάνω συνάγεται πως σε περίπτωση που ένα πρόσωπο εγείρει αγωγή 

αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, στα πλαίσια της 

αμερικανικής έννομης τάξης, θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να αναζητηθεί ποιες από τις 

πράξεις του εναγομένου έβλαψαν τον ενάγοντα, οι αντιανταγωνιστικές ή  οι μη 

αντιανταγωνιστικές. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ενέργειες του εναγομένου 

δεν πλήττουν τον ανταγωνισμό, τότε ο ενάγων δεν δικαιούται αποζημίωση ακόμα και 

εάν υπέστη ζημία, ακριβώς διότι σκοπός των αντιανταγωνιστικών διατάξεων είναι η 

προστασία του ανταγωνισμού και όχι των ανταγωνιστών141, όπως άλλωστε γίνεται 

δεκτό και στην Ευρώπη. Με την απόφαση αυτή αλλά και τις μετέπειτα αποφάσεις 

Associated General Contractors142 το 1983 και Atlantic Richfield143 το 1990, το 

Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τον κανόνα της ύπαρξης αιτιώδους 

συνάφειας μεταξύ παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού και ζημίας ή βλάβης του 

ενάγοντος, τον οποίο είχε θέσει το ίδιο, ήδη από το 1972, με την  απόφαση Hawaii v 

StandardOil144. 

                                                           
141Leegin Creative Leather Pros., Inc. v. PSKS, Inc., 551 U.S. 877, 906 (2007) "[t]he purpose of the 

antitrust laws…is 'the protection of competition, not competitors  
142Associated Gen. Contractors v. Carpenters, 459 U.S. 519 (1983) 
143Atlantic Richfield v. USA Petroleum, 495 U.S. 328 (1990) 
144Hawaii v. Standard Oil Co. of California, 405 U.S. 251 (1972) 
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4.3 Ειδικότερα το δικαίωμα αποζημίωσης στην έννομη τάξη των 

ΗΠΑ – έκταση και περιεχόμενο 
 

Ο ελεύθερος ανταγωνισμός στον χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 

προστατεύεται τόσο σε ομοσπονδιακό, όσο και σε πολιτειακό επίπεδο145. Στα πλαίσια 

του παρόντος κεφαλαίου θα προσεγγιστεί το ζήτημα της προστασίας του ελεύθερου 

ανταγωνισμού και ειδικότερα το δικαίωμα αποζημίωσης από παραβίαση των 

αντιμονοπωλιακών διατάξεων σε ομοσπονδιακό κατά κύριο λόγο επίπεδο. Σε 

αντίθεση με τον ευρωπαϊκό χώρο οι αγωγές αποζημίωσης από παραβίαση των 

αντιανταγωνιστικών διατάξεων βρίσκουν νομοθετικό έρεισμα στις ΗΠΑ, ήδη από το 

1890, με την ψήφιση του Νόμου Σέρμαν (ShermanAct).146 Με το άρθρο  1 του Νόμου 

αυτού κηρύσσεται παράνομη κάθε συμφωνία, η οποία περιορίζει τον ανταγωνισμό, 

ενώ με το άρθρο 2 κηρύσσεται παράνομη η κατάχρηση μονοπωλιακής θέσης, καθώς 

και η απόπειρα κατάχρησης αυτής. Περαιτέρω σύμφωνα με το αρ. 4 του Νόμου 

Κλέιτον147 (ClaytonAct) του 1914 αναγνωρίστηκε το δικαίωμα σε ιδιώτες ενάγοντες 

να ασκούν αγωγές αποζημίωσης για την ζημία που υπέστησαν, από την παραβίαση 

των αντιμονοπωλιακών διατάξεων. Παράλληλα με το αρ. 16 του ίδιου νόμου148 

παρέχεται στους ιδιώτες ενάγοντες το δικαίωμα να αιτηθούν τη λήψη ασφαλιστικών 

μέτρων, σε περίπτωση που υπάρχει άμεσος κίνδυνος ανεπανόρθωτης ζημίας. Στο 

σημείο αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση του αμερικανού νομοθέτη 

αναφορικά με την έκταση της αποζημίωσης. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 

4 του νόμου Κλέιτον (ClaytonAct) προβλέπεται πως ο ενάγων-ζημιωθείς δικαιούται 

να λάβει αποζημίωση, η οποία ανέρχεται σε ποσό τριπλάσιο της ζημίας που υπέστη. 

Αυτό σημαίνει πως αν ο ενάγων-ζημιωθείς Α, υπέστη ζημία ύψους 100.000 δολαρίων 

από τον παραβαίνοντα-εναγόμενο Β, τότε το πολιτικό δικαστήριο μπορεί να 

επιδικάσει αποζημίωση ύψους 300.000 δολαρίων υπέρ του ζημιωθέντος Α. 

Περαιτέρω, όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο πέραν της λεγόμενης «τριπλής 

αποζημίωσης», ο ηττηθείς διάδικος υποχρεούται να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα 

                                                           
145Χαράλαμπος Σταμέλος, Το δίκαιο του ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού των ΗΠΑ, (Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2018) 289 
146 Section 7 της προηγηθείσας Sherman Act 1890, η οποία αντικαταστάθηκε από τη Section 4 of the 

Clayton Act 1914   
147 15 U.S.C. 15 
148 15 U.S.C. 26 
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καθώς και την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του νικήσαντος διαδίκου, ενώ το 

δικαστήριο δικαιούται να αποφασίσει για την τοκοφορία της σχετικής απαίτησης. 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές πως η αποζημίωση από παραβίαση του 

αντιμονοπωλιακού δικαίου στο χώρο των ΗΠΑ φέρει ένα «τιμωρητικό» 

χαρακτήρα149, σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό χώρο, όπου ο ενωσιακός νομοθέτης με 

την πρόσφατη Οδηγία 104/2014 προσδίδει έναν καθαρά «αποκαταστατικό» 

χαρακτήρα»150 στο δικαίωμα αποζημίωσης των ζημιωθέντων από παραβίαση των 

αντιανταγωνιστικών διατάξεων. Η προσέγγιση αυτή της αιτιώδους συνάφειας στο 

αμερικανικό δίκαιο διαφέρει από την κρατούσα ερμηνεία του αιτιώδους συνδέσμου 

σε χώρες όπως η Ελλάδα. Όπως ήδη εξηγήθηκε,151 ο ενωσιακός νομοθέτης κατά τη 

θέσπιση της Οδηγίας 104/2014 δεν προέβη σε κάποια ρητή ρύθμιση αναφορικά με 

τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ ζημιογόνου συμπεριφοράς και ζημίας, αντιθέτως 

επιφυλάχτηκε υπέρ του εθνικού νομοθέτη για τη ρύθμιση του εν λόγω ζητήματος. 

Στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα κρατούσα είναι η θεωρία της πρόσφορης αιτίας, 

σύμφωνα με την οποία πρόσφορη είναι κάθε αιτία, η οποία έχει γενικά την τάση να 

οδηγεί σε τέτοιου είδους ζημίες, κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων, κατά την 

αντίληψη ενός μέσου αντικειμενικού παρατηρητή. Απ’ την άλλη πλευρά η έννοια της 

«αντιανταγωνιστικής ζημίας» και η προσέγγιση της αιτιώδους συνάφειας των 

αμερικανικών δικαστηρίων, φαίνεται να προσιδιάζει τη θεωρία του σκοπού του 

κανόνα δικαίου, όπως αυτός αναλύθηκε στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας152. 

 

4.4 Ζητήματα ενεργητικής και παθητικής νομιμοποίησης 
 

Το ζήτημα της παθητικής νομιμοποίησης στην αμερικανική έννομη τάξη, κατ’ 

αναλογία με την ενωσιακή, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσχέρειες. Σύμφωνα με το 

αρ. 1153 του Νόμου Σέρμαν κάθε ενέργεια ενός προσώπου, η οποία περιορίζει τον 

ανταγωνισμό, κρίνεται παράνομη, ενώ σύμφωνα με το αρ. 2154 επίσης παράνομη 

                                                           
149Χαράλαμπος Σταμέλος, «Η αγωγή αποζημίωσης στο αμερικανό και ευρωπαϊκό δίκαιο του 

ανταγωνισμού» (2018) ΔΕΕ 170, 175  
150 Βλ. παραπάνω κεφ. 3.6  
151 Βλ. παραπάνω κεφ. 3.5.5. 
152Βλ. παραπάνωκεφ. 3.5.5. 
153 Sherman Act § 1, 15. U.S.C. § 1 
154 Sherman Act § 2, 15 U.S.C. § 2 
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κρίνεται και κάθε ενέργεια ενός προσώπου με την οποία προσπαθεί να μονοπωλήσει 

τον ανταγωνισμό. Οι παραπάνω διατάξεις θα πρέπει να ερμηνευτούν σε συνδυασμό 

με το αρ. 8 του Νόμου Σέρμαν, το οποίο ορίζει πως ως πρόσωπο κατά την έννοια 

νόμου αυτού θεωρούνται οι εταιρείες και οι συνεταιρισμοί155. Έτσι λοιπόν υπόχρεα 

προς αποζημίωση κατ’ αρθρο 4 του Νόμου Κλέιτον156 είναι τόσο τα φυσικά, όσο και 

τα νομικά πρόσωπα που παραβίασαν τις διατάξεις περί προστασίας του 

ανταγωνισμού. Στην αντίπερα όχθη, αναφορικά με το κομμάτι της ενεργητικής 

νομιμοποίησης, δηλαδή τα πρόσωπα μου νομιμοποιούνται να εγείρουν αγωγή 

αποζημίωσης, το τοπίο διαφοροποιείται σημαντικά σχέση με τον ενωσιακό χώρο. 

Αρχικά δικαίωμα άσκησης αγωγής αποζημίωσης έχουν τα πρόσωπα, φυσικά ή 

νομικά, τα οποία υπέστησαν ζημία από την παραβίαση των αντιανταγωνιστικών 

διατάξεων, σύμφωνα με το αρ. 4 του Νόμου Κλέιτον.157Περαιτέρω αγωγή 

αποζημίωσης μπορούν να ασκήσουν και οι ίδιες οι Πολιτείες, σύμφωνα με το αρ 4α 

του ως άνω Νόμου.158 Στην περίπτωση αυτή, η Πολιτεία ασκεί την αγωγή στο όνομα 

των πολιτών της και στη συνέχεια τα ποσά που επιδικάζονται αποδίδονται στα 

συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία έχουν θιγεί.159Παράλληλα δικαίωμα έγερσης 

αγωγής αποζημίωσης έχει και ο Γενικός Εισαγγελέας κάθε Πολιτείας, ο οποίος 

ενεργεί ως parens patriae για τα φυσικά πρόσωπα που υπέστησαν ζημία και 

κατοικούν εντός της Πολιτείας των καθηκόντων του.160 Εκτός από τον Γενικό 

Εισαγγελέα της κάθε Πολιτείας, δικαίωμα έγερσης της σχετικής αγωγής έχει και ο 

Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, ο οποίος εφόσον θεωρεί ότι υπάρχει πιθανότητα ο 

Γενικός Εισαγγελέας μιας Πολιτείας να εγείρει αγωγή βασιζόμενη στην ίδια ακριβώς 

παράβαση, οφείλει να τον ενημερώσει άμεσα161. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα, ο 

Γενικός Εισαγγελέας της Πολιτείας δύναται να αιτηθεί και να λάβει πληροφορίες και 

στοιχεία του φακέλου που θα τον διευκολύνουν στο έργο του, από τον Γενικό 

Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια ακόμα σημαντική διαφοροποίηση στο 

κομμάτι της ενεργητικής νομιμοποίησης, μεταξύ ενωσιακού δικαίου και δικαίου των 

                                                           
155Sherman Act § 8, 15 U.S.C. § 7: « The word “person”, or “persons”, wherever used in 

sections 1 to 7 of this title shall be deemed to include corporations and associations existing under or 

authorized by the laws of either the United States, the laws of any of the Territories, the laws of 

any State, or the laws of any foreign country» 
156 Clayton Act § 4, 15 U.S.C. § 15 
157 Clayton Act § 4, 15 U.S.C. § 15 
158 Clayton Act § 4A, 15 U.S.C. § 15A 
159Χαράλαμπος Σταμέλος, «Η αγωγή αποζημίωσης στο αμερικανό και ευρωπαϊκό δίκαιο του 

ανταγωνισμού» (2018) ΔΕΕ 170, 175 
160 Clayton Act § 4C, 15 U.S.C. § 15C 
161 Clayton Act § 4F, 15 U.S.C. § 15f 

https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=15-USC-991716523-1913675987&term_occur=999&term_src=title:15:chapter:1:section:7
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=15-USC-991716523-1913675987&term_occur=999&term_src=title:15:chapter:1:section:7
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/7
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=15-USC-80204913-1913675986&term_occur=999&term_src=title:15:chapter:1:section:7
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=15-USC-80204913-1913675986&term_occur=999&term_src=title:15:chapter:1:section:7
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ΗΠΑ, αφορά το ζήτημα της ενεργητικής νομιμοποίησης των έμμεσων αγοραστών. 

Όπως ήδη εξηγήθηκε στον ενωσιακό χώρο παρέχεται δικαίωμα αποζημίωσης, τόσο 

στους άμεσους, όσο και στους έμμεσους αγοραστές162. Στην τελευταία μάλιστα 

περίπτωση, ο ζημιώσας-εναγόμενος έχει το δικαίωμα να εγείρει την ένσταση 

μετακύλισης της ζημίας, εφόσον αποδειχθεί ότι ο ενάγων-ζημιωθείς μετακύλισε 

μέρος ή και ολόκληρη τη ζημία του στην επόμενη βαθμίδα της αλυσίδας διανομής163. 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ήδη από το 1968, 

με την απόφαση Hannover Shoe, αρνήθηκε στους εναγόμενους-ζημιώσαντες το 

δικαίωμα έγερσης της ένστασης μετακύλισης της ζημίας164. Μερικά χρόνια αργότερα, 

το 1977, με την απόφαση Illinois Brick165, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ 

προχώρησε ένα βήμα παρακάτω αρνούμενο το δικαίωμα ενεργητικής νομιμοποίησης 

των έμμεσων αγοραστών, προς έγερση της σχετικής αγωγής αποζημίωσης. Οι 

αποφάσεις αυτές, οι οποίες ,όπως ήδη προαναφέρθηκε αποτελούν πηγή δικαίου στην 

αμερικανική έννομη τάξη, απηχούν την αντίληψη πως οι άμεσοι αγοραστές είναι σε 

καλύτερη θέση να εγείρουν αγωγή αποζημίωσης στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Η 

πεποίθηση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι, οι άμεσοι αγοραστές είναι αυτοί που 

συναλλάχθηκαν με το ζημιωθέντα και κατά συνέπεια έχουν καλύτερη πρόσβαση  σε 

πληροφορίες και στοιχεία που αποδεικνύουν τη ζημία, στο ότι συνήθως είναι μεγάλες 

επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να επιβαρυνθούν με το κόστος έγερσης μιας τέτοιας 

αγωγής και στο ότι η ζημία τους είναι συγκεντρωμένη και όχι κατακερματισμένη 

όπως συμβαίνει με τις επόμενες βαθμίδες της αλυσίδας διανομής166. Εφόσον λοιπόν 

οι άμεσοι αγοραστές έχουν ισχυρό κίνητρο να προβούν στην άσκηση αγωγών, με τον 

τρόπο αυτό ενισχύεται και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας του δικαιώματος 

αποζημίωσης. Ωστόσο στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως σε ορισμένες 

πολιτείες το δικαστικό προηγούμενο της απόφασης Illinois Brick δεν τηρείται και οι 

έμμεσοι αγοραστές νομιμοποιούνται ενεργητικά προς άσκηση αγωγών αποζημίωσης, 

είτε αυτόνομα, είτε μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Πολιτείας. 

                                                           
162 Βλ. παραπάνω κεφ. 3.7.1. 
163 Βλ. παραπάνω κεφ. 3.7.2. 
164Hanover Shoe, Inc. v. United Shoe Machinery Corp., 392 U.S. 481 (1968)  
165Illinois Brick Co. v. Illinois, 431 U.S. 720 (1977)   
166Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, «Ζητήματα ενεργητικής νομιμοποιήσεως στις αγωγές αποζημιώσεως 

λόγω παραβάσεων των κανόνων του δικαίου ανταγωνισμού (Οδηγία 2014/104/ΕΕ)», (2018)ΧρΙΔ, 81 

84: «O άμεσος αγοραστής/προμηθευτής κατά κανόνα είναι πιο αποτελεσματικός ενάγων σε σχέση με τον 

έμμεσο αγοραστή, λόγω της εγγύτητάς του προς τον παραβάτη και της πρόσβασής του σε αποδεικτικά 

στοιχεία (λ.χ. επιστολές, συμβατικά κείμενα), δεδομένου άλλωστε ότι η αντιανταγωνιστική πρακτική 

στρέφεται ευθέως εναντίον του.»  
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Χαρακτηριστική είναι η απόφαση Freeman v Eastman167, με την οποία το Ανώτατο 

Δικαστήριο του Τενεσί έκρινε ότι στην πολιτειακή νομοθεσία δεν υπάρχει διάταξη 

εναρμόνισης (“harmony clause”) και για το λόγο αυτό το πολιτειακό δικαστήριο δεν 

δεσμεύεται από τις αποφάσεις των ομοσπονδιακών δικαστηρίων. 

4.5 Η συλλογική έννομη προστασία στο δίκαιο τον ΗΠΑ 
 

Σε αντίθεση με την ενωσιακή έννομη τάξη, όπου οι ομαδικές αγωγές 

αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη καχυποψία, στην αμερικανική έννομη τάξη αυτού του 

είδους οι αγωγές είναι ευρέως διαδεδομένες, αφού άλλωστε εκεί δημιουργήθηκαν και 

αναπτύχθηκαν. Πρώτη νομοθετική πρόβλεψη για την άσκηση συλλογικών αγωγών 

στα πλαίσια του αμερικανικού δικαίου αποτέλεσε το άρθρο 38 του Equity Rule, το 

έτος 1912, το οποίο έθετε ως βασικές προϋποθέσεις την ύπαρξη κοινών αξιώσεων  

και έναν μεγάλο αριθμό εναγόντων. Η διάταξη του άρθρου 38 τροποποιήθηκε το 

1966, από το άρθρο 23 FRCP (Αμερικανικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), το 

οποίο ισχύει έως και σήμερα και το οποίο θέτει τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για 

την έγερση συλλογικών αγωγών αποζημίωσης. Πρώτη βασική προϋπόθεση είναι να 

υφίσταται ένας μεγάλος αριθμός εναγόντων (numerosity), τέτοιος ώστε να καθίσταται 

ασύμφορη η παράσταση όλων των εναγόντων στο δικαστήριο. Ο αριθμός των 

εναγόντων μπορεί να προκύπτει από ένορκες βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις αλλά 

και λογικές εκτιμήσεις βασισμένες σε τεκμηριωμένα περιστατικά.168Δεύτερη βασική 

προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κοινής ιστορικής και νομικής βάσης των απαιτήσεων των 

εναγόντων (commonality). Σύμφωνα με την νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου 

των ΗΠΑ,169 για να πληρείται το κριτήριο του «commonality» θα πρέπει να 

συντρέχουν οι εξής περιστάσεις: α) να υπάρχει κοινή ζημία των εναγόντων, β) το 

κοινό ζήτημα θα πρέπει να κατέχει κεντρική θέση στις αγωγές των εναγόντων, γ) το 

κοινό αυτό ζήτημα θα πρέπει να μπορεί να απαντηθεί και να επιλυθεί με μία κοινή 

απάντηση. Ακολούθως, τρίτη βασική προϋπόθεση είναι αυτή της χαρακτηριστικής 

περίπτωσης (typicality), κατά την οποία το δικαστήριο εξετάζει εάν η ιστορική και 

νομική βάση της αγωγής του εκπροσωπούντος τους υπολοίπους ενάγοντες ταυτίζεται 

                                                           
167 Freeman Industries v. Eastman Chemical Co., 172 S.W.3d 512 (Tenn. 2005) 
168Κυριάκος Λαγούρος, Ο θεσμός της συλλογικής αγωγής ως μέσο αποκατάστασης της ζημίας από 

παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του ελευθέρου ανταγωνισμού,(Αδημοσίευτη 

Διπλωματική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2019) 25 
169Wal-Mart v. Dukes, 564 U.S. 338 (2011) 
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με αυτή των λοιπών εναγόντων, καθώς και αν η αγωγή αυτή υπόκειται στις ίδιες 

ενστάσεις με αυτές των αγωγών των εκπροσωπούμενων εναγόντων.170 Τέταρτη και 

τελευταία προϋπόθεση που θα πρέπει να πληρείται είναι αυτή της καταλληλότητας 

της αντιπροσώπευσης (adequacy of representation). Για να υπάρχει καταλληλότητα 

στην αντιπροσώπευση θα πρέπει ο εκπροσωπών ενάγων, αφενός μεν να μην έχει 

αντίθετα συμφέροντα απ’ αυτά των λοιπών εναγόντων της ομάδας και να εκπροσωπεί 

τα συμφέροντά τους με εντιμότητα και επάρκεια, αφετέρου δε να τεκμηριώσει πως ο 

συνήγορος των εναγόντων έχει την ικανότητα, την κατάρτιση και την εμπειρία να 

υπερασπίσει τα συμφέροντά τους.171Εφόσον το αμερικανικό δικαστήριο διαπιστώσει 

πως πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις κατατάσσει την αγωγή σε μια από τις 

κατηγορίες του άρθρου 23 (b). Στα πλαίσια δε της προστασίας του ανταγωνισμού 

εφόσον οι περισσότερες συλλογικές αγωγές είναι χρηματικής φύσεως εμπίπτουν στο 

άρθρο 23 (b) (3). Για να γίνει όμως τελικώς δεκτή μια συλλογική αγωγή θα πρέπει 

πέραν των άλλων να συντρέχουν δύο ακόμα προϋποθέσεις, ήτοι: α) το συλλογικό 

συμφέρον να υπερισχύει του ατομικού και β) η επιλογή άσκησης μιας τέτοιας αγωγής 

να αποτελεί την καταλληλότερη λύση σε σχέση με τις λοιπές διαθέσιμες μεθόδους. 

Εν συνεχεία και εφόσον η αγωγή γίνει δεκτή λαμβάνει πιστοποίηση (certification), 

την οποία ακολουθεί η ταυτοποίηση των μελών της ομάδας που ασκούν την 

αγωγή.172Τα μέλη της ομάδας εναγόντων θα πρέπει να είναι ορισμένα και 

επαληθεύσιμα, ενώ η υπαγωγή ή η εξαίρεσή τους από τους εκπροσωπούντες την 

ομάδα θα πρέπει να γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Τα μέλη της ομάδας 

ενημερώνονται και αν κάποιος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην ομαδική αγωγή 

ζητεί την αποχώρησή του. Σε αντίθεση λοιπόν με την ευρωπαϊκή Σύσταση173 που 

προωθεί ένα σύστημα ρητής συναίνεσης για συμμετοχή στις ομαδικές αγωγές (opt 

in), ο αμερικανός νομοθέτης υιοθετεί ένα σύστημα «opt out», σύμφωνα με το οποίο 

                                                           
170 Manual for Complex Litigation, Fourth (2004),σελ. 258  διαθεσιμο σε 

https://public.resource.org/scribd/8763868.pdf τελευταία προσπέλαση 6/03/2020 
171 Manual for Complex Litigation, ό.π. 
172 Αλεξάνδρα  Μικρουλέα, «Συλλογική έννομη προστασία για παραβάσεις Δικαίου του 

Ανταγωνισμού Collective Redress» (10/2016) ΔΕΕ 1180   
173Σύσταση 2013/396/ΕΕ σχετικά με κοινές αρχές εφαρμοστέες στους μηχανισμούς συλλογικών 

αγωγών παράλειψης και αποζημίωσης στις χώρες της ΕΕ, σκέψη 21, 22: «Η ιδιότητα του ενάγοντος θα 

πρέπει να αποκτάται βάσει ρητής συναίνεσης των φυσικών ή νομικών προσώπων που ισχυρίζονται ότι 

έχουν υποστεί ζημία [αρχή της ρητής συναίνεσης («opt-in»)]. Οποιαδήποτε εξαίρεση αυτής της αρχής, 

υπαγορευόμενη από τον νόμο ή από το δικαστήριο θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη για λόγους 

ορθής απονομής της δικαιοσύνης. 22. Ένα μέλος της ενάγουσας ομάδας θα πρέπει να έχει το δικαίωμα 

να εγκαταλείπει τη διαδικασία οποτεδήποτε πριν από την έκδοση τελικής απόφασης ή από την επίλυση 

της διαφοράς με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την παραίτηση από 

ατομικές αγωγές, χωρίς να του αφαιρείται η δυνατότητα να διεκδικήσει τα δικαιώματά του υπό κάποια 

άλλη μορφή, εφόσον αυτό δεν θίγει την ορθή απονομή της δικαιοσύνης.»  

https://public.resource.org/scribd/8763868.pdf%20τελευταία
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32013H0396
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32013H0396
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σε μια ομαδική αγωγή συμπεριλαμβάνονται όλα τα πρόσωπα που υπέστησαν ζημία, 

εκτός από αυτά που ρητά ζητούν την εξαίρεσή τους. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε ο μηχανισμός των συλλογικών αγωγών 

αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα από τον ενωσιακό χώρο, δεχόμενος 

πολλές φορές επικρίσεις. Μια πρώτη κριτική που ασκείται στις συλλογικές αγωγές 

έχει να κάνει με το γεγονός ότι πολλές φορές μεγάλες δικηγορικές εταιρείες 

προβαίνουν στην άσκηση συλλογικών αγωγών, χωρίς ισχυρό νομικό έρεισμα, 

προκειμένου να εκβιάσουν τους εναγομένους και να τους οδηγήσουν σε συμβιβασμό, 

ο οποίος θα είναι ιδιαίτερα επικερδής για τις ίδιες.174 Το επιχείρημα αυτό είναι 

εύκολο να αντικρουστεί αν ληφθούν υπόψη οι αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει το 

άρθρο 23 (b) FRCP, προκειμένου να πιστοποιηθεί μια συλλογική αγωγή. Άλλωστε 

όπως επισημαίνουν οι Lande και Davis175, οι οποίοι μελέτησαν 60 συλλογικές 

αγωγές, τα έξοδα των εναγόντων σε μια συλλογική αγωγή, στα πλαίσια του 

ανταγωνισμού, είναι περισσότερα απ’ αυτά των εναγομένων, καθ’ ότι οι πρώτοι 

αναγκάζονται να πληρώσουν ειδικούς (δικηγόρους, οικονομοτεχνικούς) για να 

προβούν στην ανάλυση σύνθετων δεδομένων, στα οποία θα βασίσουν τις αγωγές 

τους. Απ’ την άλλη πλευρά, εναγόμενοι είναι συνήθως μεγάλες εταιρείες, οι οποίες 

είναι σε θέση να επωμιστούν το οικονομικό βάρος της δικαστικής διαμάχης και οι 

οποίες δύσκολα θα προχωρήσουν σε συμβιβασμό για να μην πλήξουν τη φήμη τους. 

Μια ακόμα κριτική που δέχεται η άσκηση συλλογικών αγωγών έχει να κάνει με το 

γεγονός, ότι οι δικηγορικές εταιρείες που αναλαμβάνουν την άσκηση τέτοιων 

αγωγών, εξασφαλίζουν υψηλές εργολαβικές αμοιβές, με αποτέλεσμα τα ποσά 

αποζημίωσης που παίρνουν στα χέρια τους τελικά οι ζημιωθέντες να είναι ιδιαίτερα 

χαμηλά ή τελικώς να αποζημιώνονται μέσω κουπονιών ή παροχής εκπτώσεων.176 

Αναφορικά με την αιτίαση αυτή οι Lande και Davis επισημαίνουν ότι μόνο το 5% 

                                                           
174 Damien Geradin, “papers.ssrn.com”(Collective Redress for Antitrust Damages in the European 

Union: Is This a Reality Now? ,13 April 

2015)<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2593746>τελευταία προσπέλαση 

14/03/2020 
175 Joshua Davis and Robert Lande, “papers.ssrn.com”( Defying Conventional Wisdom: The Case for 

Private Antitrust Enforcement, 1 February , 2013) 

48<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2217051>τελευταία προσπέλαση 15/03/2020  
176Βλ. σημείωση 78 και Joshua Davis and Robert Lande, “papers.ssrn.com”( Defying Conventional 

Wisdom: The Case for Private Antitrust Enforcement, 1 February , 2013) 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2217051>τελευταίαπροσπέλαση 15/03/2020 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2593746
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2217051
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2217051
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των αγωγών αποζημίωσης δεν καταλήγουν σε χρηματικές αποζημιώσεις.177 Ακόμα 

όμως και στις περιπτώσεις όπου τα θύματα των αντιανταγωνιστικών πρακτικών 

έλαβαν χαμηλές αποζημιώσεις, το κύρος και η σημασία των συλλογικών δεν θα 

πρέπει να αμφισβητείται, διότι σε περίπτωση που δεν παρέχονταν στα θύματα αυτή η 

δυνατότητα, θα έπρεπε να προχωρήσουν σε ατομικές αγωγές, το κόστος των οποίων 

θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να επωμιστούν, με συνέπεια να αποτραπούν από την 

άσκησή τους και τελικά να μην λάβουν καμία αποζημίωση. Ένα τρίτο επιχείρημα σε 

βάρος των συλλογικών αγωγών είναι ότι οι ενάγοντες, οι οποίοι τις περισσότερες 

φορές αιτούνται μικρά ποσά, δεν έχουν κίνητρο να ελέγξουν τις αμοιβές των 

δικηγόρων τους, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να πλουτίζουν σε βάρος τους. Ωστόσο 

και εδώ υπάρχει αντεπιχείρημα, καθώς οι αμοιβές των δικηγόρων ελέγχονται από το 

δικαστήριο, γεγονός το οποίο παρέχει εχέγγυα διαφάνειας και δικαιοσύνης.178 Από το 

σύνολο των παραπάνω γίνεται φανερό πως με την άσκηση συλλογικών αγωγών, με 

την μέθοδο opt-out, ο ομοσπονδιακός νομοθέτης έχει καταφέρει να παρέχει ένα ευρύ 

πεδίο προστασίας στο σύνολο των ζημιωθέντων , αφού οι τελευταίοι είναι σε θέση να 

διεκδικήσουν δικαστικά αποζημίωση ανεξαρτήτως του ύψους της ζημίας που 

υπέστησαν και χωρίς να επιβαρύνονται με υπέρογκα δικαστικά έξοδα, στα οποία 

άλλως δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Απ΄ την άλλη πλευρά η μέθοδος αυτή 

του opt-out αντιμετωπίσει ισχυρά νομοθετικά εμπόδια στον ενωσιακό χώρο, με 

ισχυρότερο ίσως το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ για τη δίκαιη δίκη, το οποίο απαιτεί την 

συναίνεση του ζημιωθέντα για την απόκτηση της ιδιότητας του ενάγοντα και τελικώς 

την άσκηση της αγωγής, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με την ως άνω μέθοδο.179 

Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα 
 

Όπως εξηγήθηκε ήδη στο κυρίως μέρος της παρούσης μελέτης, το δικαίωμα 

αποζημίωσης από παραβίαση των αντιανταγωνιστικών διατάξεων κατέχει 

                                                           
177 Joshua Davis and Robert Lande, “papers.ssrn.com”( Defying Conventional Wisdom: The Case for 

Private Antitrust Enforcement, 1 February , 2013) 440-

47<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2217051>τελευταία προσπέλαση 15/03/2020   
178 Bruce Wardhaugh , “papers.ssrn.com”,( Bogeymen, Lunatics and Fanatics: Collective Actions and 

the Private Enforcement of European Competition Law,16 October 

2013)<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2640664>τελευταία προσπέλαση 

15/03/2020 
179Κυριάκος Λαγούρος, Ο θεσμός της συλλογικής αγωγής ως μέσο αποκατάστασης της ζημίας από 

παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του ελευθέρου ανταγωνισμού,(Αδημοσίευτη 

Διπλωματική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2019) 25 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2217051
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2640664
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δεσπόζουσα θέση στα πλαίσια της ιδιωτικής εφαρμογής του ανταγωνισμού. Η 

σημασία του δικαιώματος αυτού είναι διττή, καθόσον αφενός μεν λειτουργεί ως μέσο 

προστασίας του υγιούς ανταγωνισμού, αφετέρου δε σπεύδει να αποκαταστήσει τις 

ζημίες των προσώπων που επλήγησαν από την παραβίαση των αντιανταγωνιστικών 

διατάξεων και με τον τρόπο αυτό προάγει την εφαρμογή και την προστασία του 

δικαίου εν γένει. Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν αναλύθηκαν εκτενώς σημαντικές  

πτυχές του δικαιώματος αποζημίωσης, τόσο σε ενωσιακό, όσο και σε ομοσπονδιακό 

επίπεδο. Παράλληλα εντοπίστηκαν οι κυριότερες διαφορές μεταξύ των δύο ως άνω 

έννομων τάξεων και ειδικότερα εξετάστηκε η νομοθετική και νομολογιακή εξέλιξη 

του δικαιώματος αποζημίωσης σε επίπεδο Ένωσης και Ομοσπονδίας των ΗΠΑ, οι 

προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού, η έκταση, το περιεχόμενο και ο 

χαρακτήρας της αποζημίωσης καθώς και η δυνατότητα συλλογικής έγερσης αγωγών.  

Από την επισκόπηση των ως άνω θεματικών καθίσταται σαφής η διαφοροποίηση της 

προσέγγισης του δικαιώματος αποζημίωσης για αντιανταγωνιστικές πρακτικές από 

τον ενωσιακό και τον ομοσπονδιακό νομοθέτη, γεγονός που καταδεικνύει και την 

διαφοροποίηση της νομικής κουλτούρας των δύο έννομων τάξεων. 

  Στις ΗΠΑ και σε επίπεδο ομοσπονδίας το δικαίωμα αποζημίωσης για 

παραβίαση του αντιανταγωνιστικού δικαίου εδράζεται στο νόμο Σέρμαν και 

χρονολογείται ήδη από το 1890, απασχολεί δηλαδή τη νομολογία των εκεί 

δικαστηρίων για πάνω από ένα αιώνα. Βασική προϋπόθεση για τη δυνατότητα 

έγερσης αγωγής αποζημίωσης είναι η πρόκληση αντιανταγωνιστικής ζημίας στον 

ζημιωθέντα, όπως αυτή εξηγήθηκε στο οικείο κεφάλαιο της παρούσης. Περαιτέρω η 

δυνατότητα επιδίκασης τριπλής αποζημίωσης φανερώνει τον αποτρεπτικό-

τιμωρητικό χαρακτήρα που επιτελεί το δικαίωμα αυτό στην ομοσπονδιακή έννομη 

τάξη των ΗΠΑ. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ομοσπονδιακού δικαίου 

είναι η αναγνώριση του δικαιώματος έγερσης αγωγής αποζημίωσης μόνο στους 

άμεσους αγοραστές, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τον κύκλο των ενεργητικά 

νομιμοποιούμενων προσώπων. Όσον αφορά το κομμάτι της συλλογικής έννομης 

προστασίας, η έγερση συλλογικών αγωγών αποζημίωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με την δικαστηριακή πρακτική των ΗΠΑ, απ’ όπου άλλωστε και ξεκίνησε. 

 Απ’ την άλλη πλευρά, σε επίπεδο Ένωσης, η νομοθετική κατοχύρωση του 

δικαιώματος αποζημίωσης από παραβίαση του αντιανταγωνιστικού δικαίου με την 

Οδηγία 104/2014, ανάγεται στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Βέβαια τα θεμέλια για τη 
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νομοθέτηση αυτού του δικαιώματος τέθηκαν πολύ νωρίτερα από το ΔΕΚ με τις 

υποθέσεις Courage και Manfredi, ενώ καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε και η δράση 

της Επιτροπής, με την έκδοση της Πράσινης και της Λευκής Βίβλου, οι οποίες 

προετοίμασαν το έδαφος για την έκδοση της Οδηγίας. Το νομοθετικό κείμενο της 

Οδηγίας επιχειρεί να θέσει ένα ελάχιστο εναρμονισμένο πλαίσιο προστασίας των 

θυμάτων αντιανταγωνιστικών πρακτικών μέσω της άσκησης αγωγών αποζημίωσης, 

ζήτημα όμως το οποίο, δεν ρυθμίζεται εξαντλητικά και για το λόγο αυτό απαιτείται η 

συμβολή του εθνικού νομοθέτη. Η απαίτηση αυτή για συνδρομή του εθνικού 

νομοθέτη, οδηγεί  σε ένα νομοθετικό κατακερματισμό της ρύθμισης του δικαιώματος 

αποζημίωσης, καθώς οι προϋποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης, στις οποίες εδράζεται 

το δικαίωμα αυτό, διαφοροποιούνται από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ρύθμιση του αιτιώδους συνδέσμου, για την 

ανεύρεση του οποίου δεν ακολουθούν όλα τα κράτη μέλη τη θεωρία της πρόσφορης 

αιτίας, η οποία είναι και η κρατούσα στην Ελληνική έννομη τάξη. Όσον αφορά το 

ζήτημα τις ενεργητικής νομιμοποίησης ,σε αντίθεση με την ομοσπονδιακή νομοθεσία 

των ΗΠΑ, παρέχεται δικαίωμα έγερσης αγωγής αποζημίωσης τόσο στους άμεσους 

όσο και στους έμμεσους αγοραστές. Στην τελευταία μάλιστα περίπτωση παρέχεται 

στον εναγόμενο το δικαίωμα προβολής της ενστάσεως μετακύλισης της ζημίας, 

εφόσον αποδείξει ότι ο ενάγων μετακύλισε μέρος ή και ολόκληρη τη ζημία του στην 

επόμενη βαθμίδα της αλυσίδας διανομής. Μια ακόμα διαφοροποίηση μεταξύ των δύο 

έννομων τάξεων εντοπίζεται στο χώρο της συλλογικής έννομης προστασίας, καθώς ο 

ενωσιακός νομοθέτης δεν περιέλαβε κάποια ρητή πρόβλεψη για την άσκηση 

συλλογικών αγωγών, αντιθέτως  ακολούθησε μια πολύ μετριοπαθή στάση εκδίδοντας 

τη Σύσταση 2013/396/ΕΕ, η οποία όμως δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, με ότι 

αυτό συνεπάγεται για την εφαρμογή της από τα κράτη μέλη. 

 Συνοψίζοντας θα μπορούσε να λεχθεί ότι στην έννομη τάξη των ΗΠΑ, 

προωθείται ένα κλίμα επιθετικής άσκησης αγωγών αποζημίωσης για παραβίαση του 

αντιανταγωνιστικού δικαίου, με την θεσμοθέτηση της τριπλής-τιμωρητικής 

αποζημίωσης και τη δυνατότητα έγερσης συλλογικών αγωγών, οι οποίες είναι 

άρρηκτα συνυφασμένες με την νομική κουλτούρα των ΗΠΑ. Η νομοθετική 

πρόβλεψή τους, ήδη από το 1890 και η νομολογιακή εξέλιξή τους για πάνω από ένα 

αιώνα, σίγουρα έχει επιτρέψει την «ωρίμανσή» τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

έχουν εξαλειφθεί οι όποιες παθογένειες. Βασική προβληματική αποτελεί η 
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εναρμόνιση των πολιτειακών δικαστηρίων με τη νομολογία του Ομοσπονδιακού 

δικαστηρίου, με χαρακτηριστική περίπτωση την αναγνώριση του δικαιώματος 

ενεργητικής νομιμοποίησης στο πρόσωπο των έμμεσων αγοραστών από κάποια 

πολιτειακά δικαστήρια, παραγνωρίζοντας εντελώς το δικαστικό προηγούμενο της 

απόφασης Illinois Brick.  Απ’ την άλλη πλευρά η νομοθέτηση του δικαιώματος 

αποζημίωσης σε ενωσιακό επίπεδο μετράει ελάχιστα χρόνια ύπαρξης και η 

νομολογιακή της εξέλιξη τα επερχόμενα χρόνια αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

Ο χαρακτήρας της Οδηγίας 104/2014 ως ελάχιστης εναρμόνισης και η αναγκαία 

συμβολή του εθνικού νομοθέτη σε πολλά σημεία για τη ρύθμιση του ζητήματος 

αποζημίωσης, τροφοδοτούν προβληματικές που ίσως αποτελέσουν τροχοπέδη στην 

ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαιώματος αποζημίωσης στον εδαφικό χώρο της 

Ένωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανάγκη συμβολής του εθνικού 

νομοθέτη για τη ρύθμιση του αιτιώδους συνδέσμου, όπως εξηγήθηκε στο κυρίως 

μέρος της παρούσης.  Η αναγνώριση του δικαιώματος έγερσης αγωγής αποζημίωσης 

και στο πρόσωπο των έμμεσων αγοραστών, δεν μπορεί  παρά να έχει θετικό 

πρόσημο, καθώς διευρύνει το πεδίο προστασίας και σε άτομα, τα οποία δεν 

συναλλάχθηκαν άμεσα με τους ζημιώσαντες. Δεν μπορεί ωστόσο να λεχθεί το ίδιο 

και για την απουσία ενωσιακής νομοθετικής ρύθμισης δεσμευτικού χαρακτήρα 

αναφορικά με την άσκηση συλλογικών αγωγών, ζήτημα το οποίο αδυνατεί να 

καλύψει επαρκώς η προαναφερόμενη Σύσταση. Από το σύνολο των ανωτέρω 

καθίσταται σαφές πως η νομοθετική πρωτοβουλία της Ένωσης, με την έκδοση της 

Οδηγίας 104/2014, χωρίς να ακολουθήσει πιστά τις νομοθετικές προβλέψεις και 

εξελίξεις των ΗΠΑ, αναμφίβολα αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την σωστή 

κατεύθυνση για την ΕΕ. 

Εν κατακλείδι, η συγκριτική επισκόπηση αποσκοπώντας στην σαφέστερη και 

σφαιρική κατανόηση των σχετικών νομικών ζητημάτων και θεσμών σε ΕΕ, κράτη 

μέλη της και ΗΠΑ αποτελεί και την πρωτοτυπία της εργασίας, όπως αποδείχθηκε με 

την ειδική αναφορά σε όλα τα σχετικά ζητήματα της ιδιωτικής εφαρμογής του 

δικαίου ανταγωνισμού σε ΗΠΑ, ΕΕ και κράτη μέλη της ΕΕ. Να σημειωθεί βεβαίως 

επίσης ότι τα επόμενα χρόνια θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρατηρηθεί πώς τα 

δικαστήρια των ΗΠΑ και των κρατών μελών της ΕΕ θα εφαρμόζουν τόσο τις εθνικές 

νομοθεσίες που ενσωμάτωσαν την Οδηγία 104/2014 όσο και την ίδια την Οδηγία 

104/2014, όταν οι ενάγοντες θα προσφεύγουν σε αυτά τα δικαστήρια ασκώντας 
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αγωγές αποζημίωσης σε βάρος πιθανών παραβατών του δικαίου του ανταγωνισμού. 

Συνεπώς, η παρούσα διατριβή θα αποτελεί και μία πολύ καλή βάση για την 

επικαιροποίηση των σχετικών ζητημάτων αναλόγως των νέων δικαστικών 

αποφάσεων που θα εκδίδονται. 
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