Υπόθεση Τ-12/90

Bayer AG
κατά
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
« Ανταγωνισμός — Παραδεκτό — Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής —
Νομότυπο της κοινοποιήσεως — Συγγνωστή πλάνη —
Τυχαίο συμβάν ή ανωτέρα βία »

Απόφαση του Πρωτοδικείου ( δεύτερο τμήμα ) της 29ης Μαΐου 1991
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Περίληψη της αποφάσεως
1. Πράξεις των οργάνων—Ατομική απόφαση—Κοινοποίηση — Έννοια
(Συνθήκη ΕΟΚ, άρθρο 191, εδάφιο 2)
2. Διαδικασία—Προθεσμίες ασκήσεως προσφυγής—Συγγνωστή πλάνη — Έννοια
3. Διαδικασία — Προθεσμίες ασκήσεως προσφυγής — Έκπτωση από το δικαίωμα — Τυχαίο
συμβάν ή ανωτέρα βία — Έννοια
(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, άρθρο 42, εδάφιο 2)
1. Μια απόφαση επιδίδεται νομότυπα όταν
κοινοποιείται στον αποδέκτη της και παρέ
χεται σ' αυτόν η δυνατότητα να λάβει
γνώση του περιεχομένου της. Όταν η κοινο
ποίηση γίνεται με συστημένη επιστολή επί
ταχυδρομική αποδείξει παραλαβής, η ημερο
μηνία υπογραφής της εν λόγω αποδείξεως
πρέπει να θεωρείται ως ημερομηνία της κοι
νοποιήσεως, χωρίς να χρειάζεται να ληφθεί
υπόψη η ημερομηνία επιστροφής από τον
αποδέκτη του συνήθους εντύπου της απο
δείξεως παραλαβής, συνημμένου στην από
φαση, για να καλύψει ενδεχόμενη δυσλει
τουργία των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

2. Δεδομένου ότι η κοινοτική ρύθμιση περί
προθεσμιών ασκήσεως ενδίκων βοηθημάτων
είναι δημοσίας τάξεως, η έννοια της συγ
γνωστής πλάνης, η οποία επιτρέπει παρεκ
κλίσεις κατ' εφαρμογή των αρχών της
ασφαλείας του δικαίου και της δικαιολογη
μένης εμπιστοσύνης, πρέπει να ερμηνεύεται
συσταλτικά και μπορεί να αφορά μόνο τις
εξαιρετικές περιστάσεις κατά τις οποίες,
ιδίως, το οικείο όργανο είναι υπεύθυνο για
την πλάνη, διότι επέδειξε συμπεριφορά
δυνάμενη να προκαλέσει, από μόνη της ή σε
καθοριστικό βαθμό, επιτρεπτή σύγχυση σε
πολίτη καλόπιστο και επιδεικνύοντα όλη
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την επιμέλεια που απαιτείται από έναν επι
χειρηματία με τη συνήθη ενημέρωση.
3. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι δεν ισχύει η
έκπτωση από το δικαίωμα ασκήσεως προ
σφυγής, όπως προβλέπει το άρθρο 42,
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εδάφιο 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του
Δικαστηρίου, λόγω τυχαίου συμβάντος ή
ανωτέρας βίας, πρέπει να πρόκειται για
ασυνήθεις δυσχέρειες, ανεξάρτητες από τη
βούληση του προσφεύγοντος, που παρίστα
νται αναπόφευκτες έστω και αν καταβληθεί
κάθε δυνατή επιμέλεια.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (δεύτερο τμήμα)
της 29ης Μαΐου 1991 *

Στην υπόθεση Τ-12/90,

Bayer AG, εταιρία γερμανικού δικαίου, με έδρα το Leverkusen ( Ομοσπονδιακή Δημο
κρατία της Γερμανίας ), εκπροσωπούμενη από τον Sedemund, δικηγόρο Κολωνίας, με
αντίκλητο στο Λουξεμβούργο τον δικηγόρο Aloyse May, 31, Grand-Rue,

προσφεύγουσα,

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενης από τον Bernhard Jansen,
μέλος της Νομικής Υπηρεσίας, με αντίκλητο στο Λουξεμβούργο τον Guido Berardis,
μέλος της Νομικής Υπηρεσίας, Centre Wagner, Kirchberg,

καθής,

που έχει ως αντικείμενο, στο παρόν στάδιο της διαδικασίας, το παραδεκτό προσφυγής
που ασκήθηκε δυνάμει του άρθρου 173 της Συνθήκης ΕΟΚ και με την οποία ζητείται
να ακυρωθεί η απόφαση 90/38/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 1989, σχε
τικά με μια διαδικασία δυνάμει του άρθρου 85 της Συνθήκης ΕΟΚ (IV/32.026,
Bayo-n-ox, EE L 21, σ. 71 ),
* Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.
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