ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1981
1

International Business Machines Corporation
κατά Ἐπιτροπής τῶν Ευρωπαϊκῶν Κοινοτήτων
«Ἀπόφαση περί κινήσεως διαδικασίας δυνάμει τοῦ ἄρθρου 86 τῆς συνθήκης
ΕΟΚ καί γνωστοποίηση τῶν αιτιάσεων»

Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις 60 καί 190/81 R

Στίς συνεκδικαζόμενες υποθέσεις 60 καί 190/81 RΙ,
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, Armonk, Νέα Ὑόρκη 10504,
Ἡνωμένες Πολιτεῖες 'Αμερικῆς, εκπροσωπούμενη ἀπό τους Jeremy Le ve r, Queen's
Counsel τοῦ δικηγορικοῦ συλλόγου 'Αγγλίας καί Οὐαλλίας, David Edward,
Queen's Counsel τοῦ δικηγορικοῦ συλλόγου Σκωτίας , John Swift, Christopher
Bellamy καί Nicholas Forwood, Barristers τοῦ δικηγορικοῦ συλλόγου 'Αγγλίας καί
Οὐαλλίας καί Andrew Soundy, τοῦ γραφείου Ashurst, Morris, Crisp & Co., Soli
citor παρά τω Supreme Court τῆς 'Αγγλίας καί τῆς Οὐαλλίας, μέ τόπο ἐπιδόσεων
στό Λουξεμβοῦργο τά γραφεία τῆς International Business Machines of Belgium SA,
8, boulevard Royal,

προσφεύγουσα,
κατά
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤῶΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, εκπροσωπούμενης ἀπό τόν νομικό της
σύμβουλο John Temple Lang καί τόν Götz zur Hausen, μέλος τῆς νομικῆς της
υπηρεσίας, μέ ἀντίκλητο στό Λουξεμβοῦργο τόν Oreste Montalto, μέλος της
νομικῆς υπηρεσίας τῆς 'Επιτροπῆς, κτίριο Jean Monnet, Kirchberg,

καθ' ἧς,
καί
SA, Chaussée de la Hulpe 178, B-1170 Βρυξέλλες, εκπροσωπούμενης ἀπό
τους Ivo Van Bael καί Jean-François Bellis, δικηγόρους Βρυξελλών, μέ ἀντίκλη
τους στό Λουξεμβοῦργο τους δικηγόρους Elvinger καί Hoss, 15, Côte d'Eich,
MEMOREX

παρεμβαινούσης,
1 — Γλώσσα διαδικασίας: ἡ ἀγγλική.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ἐκδίδει την ἀκόλουθη

ΔΙΑΤΑΞΗ
Περιστατικά
Ι — Ἱστορικό τῆς διαφοράς

περιλαμβάνονται στην γνωστοποίηση αιτιά
σεων καί σέ παραίτηση ἐκ μέρους τῆς 'Επι
τροπής ἀπό τοῦ δικαιώματος, τοῦ ὁποίου
ἐπεφυλάχθη, νά διατυπώσει μεταγενε
στέρως άλλες αιτιάσεις.

Στίς 19 Δεκεμβρίου 1980, ὁ γενικός διευ
θυντής ἀνταγωνισμοῦ ἀπηύθηνε στην
προσφεύγουσα ἐπιστολή, μέ τήν ὁποία της
ἐγνώριζε ότι (stating) ὅτι ἡ 'Επιτροπή, Μέ ἐπιστολή τῆς 13ης 'Απριλίου 1981, ή
ενεργώντας ἐπί τή βάσει τοῦ ἄρθρου 86 τῆς'Επιτροπή ἠρνήθη νά κάνει δεκτά τά ἐν
συνθήκης ΕΟΚ, εἶχε ἀποφασίσει νά λόγω αιτήματα τῆς IBM. Πάντως, παρέ
κινήσει εναντίον τῆς τήν διαδικασία τοῦ τεινε τήν παρασχεθείσα γιά τήν γραπτή
άρθρου 3 τοῦ κανονισμοῦ 17 τοῦ Συμβου ἀπάντηση στην γνωστοποίηση αιτιάσεων
λίου τῆς 6ης Φεβρουαρίου 1962 (ΕΕ Ν. 13 προθεσμία, μέχρι τίς 31 Αυγούστου 1981.
εἰδ. ἔκδ. 08/001, σ. 25) λόγω παραβάσεως
τοῦ ἄρθρου 86 τῆς συνθήκης ΕΟΚ. Στην ἐν
λόγω ἐπιστολή ήταν προσηρτημένη ἡ προ Γιά τίς ἀνάγκες τῆς παρούσης διατάξεως, ή
βλεπομένη στό άρθρο 19 τοῦ κανονισμοῦ υποτιθεμένη κατάχρηση δεσποζούσης
17 γνωστοποίηση αιτιάσεων. Ταυτοχρόνως, θέσεως δύναται νά περιγραφεί ὡς συνιστα
ή προσφεύγουσα ἐκαλεῖτο νά γνωρίσει μένη στό γεγονός ὅτι ἡ IBM, προκειμένου
μέχρι τίς 30 'Απριλίου 1981 γραπτώς ἡ προ νά προστατεύσει τήν θέση τῆς έναντι τῶν
φορικώς τίς παρατηρήσεις τῆς ἐπί τῶν δια¬ χαρακτηριζομένων ὡς «plug compatible
manufacturers» επιχειρήσεων, (κατασκευα
τυπουμένων ἐναντίον τῆς αιτιάσεων.
στές περιφερειακών στοιχείων μέ προσαρ
μοζόμενα βύσματα), οἱ όποιες κατασκευά
ζουν
ὁρισμένα στοιχεία επεξεργασίας πού
Μέ επιστολή τῆς 20ής Φεβρουαρίου 1981, ή
IBM ἐζήτησε ἀπό τήν 'Επιτροπή νά ἀπο δύνανται νά χρησιμοποιηθούν ἀπό τίς κε
σύρει τήν γνωστοποίηση αιτιάσεων καί νά ντρικές μονάδες ἐπεξεργασίας πού κατα
διακόψει τήν διαδικασία πού ἐκινήθη ενα σκευάζει ἡ IBM, ἀκολούθησε τήν έξῆς
ντίον τῆς ή, επικουρικῶς, νά λάβει ὁρι πολιτική:
σμένα μέτρα πρός τόν σκοπό, κατά τήν
IBM, «θεραπείας τῶν ελαττωμάτων ἀπό τά α) υιοθέτησε πολιτική εμπορίας, ἡ ὁποία
όποια πάσχει ἡ γνωστοποίηση αιτιάσεων,
συνίσταται στην παροχή ὁρισμένων
ἄν αυτό εἶναι δυνατόν, καί παροχής τῆς
προϊόντων, ὡς συμπληρώματος, χωρίς
δυνατότητος στην IBM νά ἀσκήσει ἀποτε
ιδιαίτερη ἐπιβάρυνση (bundling), ιδίως
λεσματικῶς τό δικαίωμα ἀμύνης της». Τά
τῆς κυρίας μνήμης ἀποθηκεύσεως τῶν
μέτρα αυτά έπρεπε νά συνίστανται σέ ἀπο
κεντρικών τῆς μονάδων επεξεργασίας
σαφήνιση τῆς θέσεως τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί
καθώς καί τοῦ βασικού software. Ὑφί
των περιστατικῶν καί πορισμάτων πού
σταται «bundling» ὅταν, παρέχεταιἕνα
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προϊόν μαζί μέ ένα ἄλλο σέ ἑνιαία τιμή 2) νά καταδικάσει τήν Ἐπιτροπή στά δικα
στικά έξοδα.
ή ὅταν ἕνα προϊόν συνδέεται υλικῶς καί
παρέχεται μαζί μέ ἕνα άλλο σέ ενιαία
τιμή,
Πρός υποστήριξη τῆς προσφυγής της, ή
β) ἀρνείται, κατά τήν ἀναγγελία νέων IBM προβάλλει, κυρίως, τρεις λόγους, οἱ
προϊόντων πού δύνανται νά χρησιμο όποιοι έχουν συνοπτικῶς ὡς έξῆς:
ποιησουν μέ τίς προσαρμοζόμενες σει
ρές τῶν συστημάτων ηλεκτρονικών υπο 1) "Ελλειψη νομιμότητος τῶν προσβαλλο
λογιστών της, νά ἀποκαλύψει λε
μενων πράξεων λόγω μή συμμορφώσεως
πτομέρειες ὅσον ἀφορᾶ τίς τροποποιή
τῆς Ἐπιτροπῆς πρός τά ελάχιστα κρι
σεις τῶν ενδιαμέσων λειτουργικών προ
τήρια πού ἀπαιτούνται γιά μία γνωστο
γραμμάτων (interfaces). Ἄ ν δέ προβεί
ποίηση αἰτιάσεων. Ή έλλειψη σαφή
ποτέ σέ ἀποκάλυψη, τότε μόνο μετά τόν
νειας τῆς ἐν λόγω γνωστοποιήσεως καί
εφοδιασμό τοῦ «πρώτου καταναλωτοῦ»,
ή ἀνεπάρκεια τῆς παρασχεθείσης προ
θεσμίας πρός ἀπάντηση δέν συμβιβά
ζονται πρός τίς θεμελιώδεις ἀρχές πού
γ) ἀρνείται νά προμηθεύσει ὁρισμένα πολύ
ἀφοροῦν τόν σεβασμό τῶν δικαιωμάτων
τιμα softwares στους χρῆστες συστη
ἀμύνης.
μάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM,
έκτός ἄν τά ἐν λόγω softwares χρησιμο
ποιοῦνται μέ κεντρική μονάδα επεξερ 2) "Ελλειψη νομιμότητος τῆς ἀποφάσεως
γασίας, κατασκευασμένη ἀπό τήν IBM,
περί κινήσεως τῆς διοικητικής διαδικα
ἀσχέτως τοῦ ἄν τήν κεντρική αύτη
σίας, λόγω τοῦ ὅτι ἡ ἀπόφαση αυτή δέν
μονάδα επεξεργασίας τήν ἐπρομήθευσε
ελήφθη ἀπό τήν ενεργούσα συλλογικῶς
ήὄχι ἡ IBM.
'Επιτροπή, ούτε ἀπό ἀρχή, ἡ ὁποία εἶχε
εγκύρως εξουσιοδοτηθεί νά τήν λάβει.
3) "Ελλειψη νομιμότητος τῶν προσβαλλό
μενων πράξεων λόγω παραβιάσεως τῶν
άρχων τοῦ διεθνούς δικαίου, δηλονότι
τῆς ἀρχής τῆς «ἁβροφροσύνης» (Comity)
Στήν ὑπόθεση 60/81
ή τῆς μή επεμβάσεως στίς εσωτερικές
υποθέσεις τῶν 'Ηνωμένων Πολιτειών. 'Η
ἀρχή αυτή ἀποκρούει τήν άσκηση κοι
Μέ δικόγραφο, τό όποιο ἐπρωτοκολλήθη
νοτικής εξουσίας σέ περίπτωση κατά
στην γραμματεία τοῦ Δικαστηρίου στίς 18
τήν ὁποία, ὅπως ἐν προκειμένω, ἡ ένδικη
Μαρτίου 1981, ἡ προσφεύγουσα ζητεί ἀπό
συμπεριφορά ἀκολουθείται, κατά τό
τό Δικαστήριο:
μεγαλύτερο μέρος, έκτός τῆς Κοινότητος
καί ἀποτελεί, έπί πλέον, ἀντικείμενο
1) νά ἀκυρώσει:
δικών στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες.
α) τήν πράξη ἡ τίς πράξεις τῆς Ἐπι
τροπής, μέ τίς όποιες ἐκινήθη ἡ δια
δικασία κατά τῆς IBM, κατ' εφαρ Μέ δικόγραφο, τό ὁποῖο ἐπρωτοκολλήθη
μογή τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ κανονισμοί) στην γραμματεία τοῦ Δικαστηρίου στίς 10
17 τοῦ Συμβουλίου, καί ἐκοινοποιήθη 'Απριλίου 1981, ἡ 'Επιτροπή προέβαλε κατά
στην προσφεύγουσα ἡ γνωστοποίηση τῆς ἐν λόγω προσφυγής ένσταση ἀπαρα
αιτιάσεων καί/ἤ
δέκτου δυνάμει τοῦ ἄρθρου 91 παράγραφος
1 τοῦ κανονισμοῦ διαδικασίας. Ἐζήτησε
β) τήν ἴδια τήν γνωστοποίηση αιτιά
σεων, κατά τό μέτρο πού συνιστά ἀπό τό Δικαστήριο νά κρίνει τήν προσφυγή
ἀπαράδεκτη, χωρίς νά συνεκδικάσει τό
αυτή καθ'ἑαυτή πράξη τῆς 'Επι
θέμα τοῦ παραδεκτοί) μέ τήν ουσία καί νά
τροπής·
ΙΙ — "Εγγραφη διαδικασία
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καταδικάσει την IBM στά δικαστικά
έξοδα.

2) ἐπικουρικώς, νά ἀκυρώσει τήν ἀπόφαση
ή τίς ἀποφάσεις τῆς 'Επιτροπής, οἱ
όποιες ἐκοινοποιήθησαν στην IBM μέ
επιστολή τῆς 13ης 'Απριλίου 1981 τοῦ
διευθυντοῦ τῆς διευθύνσεως ΙV Β·

Μέ διάταξη τῆς 13ης Μαΐου 1981, το
Δικαστήριο έκανε δεκτή τήν παρέμβαση
στην δίκη τῆς ἑταιρίας βελγικοῦ δικαίου
Memorex SA, ἡ ὁποία εἶχε καταθέσει ενώ 3) επικουρικώς, νά ἀναγνωρίσει ὅτι ἡ Κοι¬
πιον τῆς Ἐπιτροπῆς καταγγελία εναντίον
νότης εἶναι υπεύθυνη γιά τήν ζημία πού
της IBM, πρός υποστήριξη τῶν αιτημάτων
προεκλήθη στην IBM ἀπό καί ἐξ αἰτιας
τῆς καθ' ἧς.
τῆς μή νομίμου κινήσεως καί συνεχί
σεως τῆς διοικητικής διαδικασίας στην
Μέ χωριστό δικόγραφο, τό όποιο ἐπρωτο¬
υπόθεση ΙV 29.479, καθώς καί ἀπό τήν
κολλήθη στην γραμματεία τοῦ Δικα
παράλειψη ἡ τήν άρνηση τῆς 'Επιτροπής
στηρίου στίς 29 Μαΐου 1981, ἡ προσφεύ
νά ικανοποιήσει τά αιτήματα πού διε
γουσα υπέβαλε, κατ' εφαρμογή τῶν ἄρθρων
τύπωσε ἡ IBM στίς 20 Φεβρουαρίου
185 καί 186 τῆς συνθήκης ΕΟΚ καί τοῦ
1981 καί νά υποχρεώσει τήν Κοινότητα
άρθρου 83 τοῦ κανονισμοῦ διαδικασίας,
νά καταβάλει ἀποζημίωση·
αἴτηση περί λήψεως ἀσφαλιστικῶν μέτρων,
μέ τήν οποία ζητεί ἀπό τό Δικαστήριο:
4) νά καταδικάσει τήν 'Επιτροπή καί/ἤ τήν
Κοινότητα στά δικαστικά έξοδα.
1) νά ἀναστείλει τήν διοικητική διαδι
κασία ΙV 29.479, ἡ ὁποία εκκρεμεί ενώ
πιον τῆς Ἐπιτροπῆς καί/ἤ
Μέ χωριστό δικόγραφο, τό όποιο ἐπρωτο
κολλήθη
στην γραμματεία τοῦ Δικα
2) νά ἀναστείλει τήν ἐφαρμογή τῶν πρά
ξεων, τῶν ὁποίων ἡ IBM ἀμφισβητεί τό στηρίου στίς 22 'Ιουνίου 1981, ἡ IBM ὑπέ
βαλε, κατ'ἐφαρμογήτῶν άρθρων 185 καί
κῦρος στην κυρία προσφυγή καί/ἤ
186 τῆς συνθήκης ΕΟΚ καί τοῦ ἄρθρου 83
3) νά διατάξει κάθε άλλο ἀναγκαίο προσω τοῦ κανονισμοῦ διαδικασίας τοῦ Δικα
στηρίου, αἴτηση περί λήψεως ἀσφαλι
ρινό μέτρο.
στικών μέτρων, μέ τήν ὁποία ζητεί ἀπό τό
Δικαστήριο:
Μέ τίς γραπτές παρατηρήσεις τῆς ἐπί τῆς
αιτήσεως αυτής, ἡ 'Επιτροπή ἐζήτησε ἀπό 1) α) νά ἀναστείλει τήν εκκρεμή ενώπιον
τό Δικαστήριο νά τήν ἀπορρίψει καί νά
της Ἐπιτροπῆς διοικητική διαδικασία
καταδικάσει τήν IBM στά δικαστικά
στην υπόθεση ΙV 29.479 καί/ἤ
έξοδα. Ταυτόσημο αἴτημα υπέβαλε καί ή
β)
νά
ἀναστείλει τήν εφαρμογή ἀπό τήν
ἑταιρία Memorex.
'Επιτροπή τῶν πράξεων, τίς όποιες ή
IBM προσέβαλε μέ τήν προσφυγή
της, δεδομένου ὅτι ἡ Ἐπιτροπή παρα
Στήν ὑπόθεση 190/81
λείπει ἡ ἀρνείται νά τίς ἀνακαλέσει
καί/ἤ
Μέ δικόγραφο, πού ἐπρωτοκολλήθη στίς 22
γ)
νά
διατάξει κάθε άλλο ἀναγκαίο
'Ιουνίου 1981, ἡ IBM ἤσκησε δεύτερη προ
προσωρινό μέτρο·
σφυγή, μέ τήν ὁποία ζητεῖ ἀπό τό Δικα
στήριο:
2) νά καταδικάσει τήν 'Επιτροπή στά δικα
1) νά ἀναγνωρίσει ὅτι ἡ 'Επιτροπή, μή ικα στικά έξοδα.
νοποιώντας τά αιτήματα πού διετύπωσε
ή IBM μέ τήν επιστολή τῆς τῆς 20ῆς
Φεβρουαρίου 1981, παρεβίασε τήν Μέ διάταξη τοῦ προέδρου τοῦ Δικαστηρίου
συνθήκη·
τῆς 30ής 'Ιουνίου 1981 έγινε επίσης δεκτή ή
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Ή 'Επιτροπή, ἐπί πλέον, ισχυρίζεται ὅτι ή
προσφεύγουσα δέν ἠδυνήθη, ούτε δύναται
νά ἀποδείξει τόν ἀναγκαίο καί επείγοντα
χαρακτήρα τῶν μέτρων πού ζητεί. Ή ὑπο
χρέωση πού έχει νά ἀπαντήσει σέ μία
γνωστοποίηση αιτιάσεων, δέν ἀντιπροσω
πεύει ἀπό καμμία άποψη ἀπειλή σοβαρής
καί ἀνεπανόρθωτης ζημίας, ικανής νά
δικαιολογήσει τήν ἀναστολή τῆς διοικη
τικής διαδικασίας, μέχρις ὅτου τό Δικα
στήριο ἀποφανθεί ἐπί τῆς κυρίας προ
σφυγής. 'Εν συμπεράσματι, ζητεί τήν
ἀπόρριψη τῆς αιτήσεως.

παρέμβαση τῆς Memorex SA στην δεύτερη
αυτή διαδικασία ἀσφαλιστικών μέτρων,
πρός υποστήριξη τῶν αἰτημάτων τῆς 'Επι
τροπῆς.
Ή Ἐπιτροπή καί ἡ παρεμβαίνουσα ἐζήτη
σαν την ἀπόρριψη τῆς αιτήσεως περί
λήψεως ἀσφαλιστικών μέτρων καί την
καταδίκη τῆς IBM στά δικαστικά έξοδα.

ΙΙΙ — 'Ισχυρισμοί καί ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α
των δ ι α δ ί κ ω ν

Στήν ὑπόθεση 60/81

Ή επιχειρηματολογία τῆς παρεμβαινούσης
συμπίπτει κατ' οὐσίαν μέ αυτή τῆς 'Επι
τροπῆς, καταλήγει δέ σέ ταυτόσημο αί
τημα.

R
Στήν υπόθεση 190/81 R

Κατά τήν προσφεύγουσα, τά αιτούμενα
ἀσφαλιστικά μέτρα εἶναι ἀναγκαία πρός
διασφάλιση τῆς αρμοδιότητος τοῦ Δικα
στηρίου νά εκδώσει ἀπόφαση, ἡ ὁποία θά
'έχει πρακτικές συνέπειες, ὅταν θά ἀπο
φανθεί ἐπί τοῦ παραδεκτοί) καί τοῦ
βάσιμου τῆς κυρίας προσφυγής. Είναι ἐξ
ἴσου ἀναγκαία γιά νά ἀποτρέψουν τήν συ
νέχιση μιᾶς διαδικασίας, γιά τήν ὁποία δέν
υπάρχει νόμιμη εξουσιοδότηση, γιά νά
εμποδίσουν τήν συνέχιση τῆς παραβιάσεως
τοῦ διεθνοῦς δικαίου, τό όποιο δεσμεύει
τήν Κοινότητα στό σύνολό τῆς καί τέλος,
γιά νά ἀποφύγει ἡ IBM πρόσθετη ζημία.

Ή 'Επιτροπή άπαντα, κατά πρῶτον,
ἀμφισβητώντας τό παραδεκτό τῆς αἰτήσεως
περί λήψεως ἀσφαλιστικών μέτρων, τό
ἀπαράδεκτο τῆς ὁποίας ἀπορρέει, κατά τήν
γνώμη τῆς 'Επιτροπής, ἀπό τό ἀπαράδεκτο
τῆς κυρίας προσφυγής. 'Ισχυρίζεται ὅτι,
ὅταν ἡ 'Επιτροπή προβάλλει κατά μιᾶς
προσφυγής ἀκυρώσεως ένσταση κατά τήν
έννοια τοῦ ἄρθρου 91 τοῦ κανονισμοῦδια
δικασίας, ἐνδείκνυται νά ἀποφανθεί τό
Δικαστήριο ἐπί τῆς ἐν λόγω ἐνστάσεως,
πρίν ἀποφανθεῖ ἐπί τῆς αιτήσεως περί
λήψεως ἀσφαλιστικών μέτρων.

Ἡ προσφεύγουσα διατείνεται ὅτι ἡ ἐν λόγω
δεύτερη αίτηση περί λήψεως ἀσφαλιστικών
μέτρων ἀποβλέπει στην λήψη τῶν ἰδίων
ἀσφαλιστικών μέτρων μέ εκείνα, ἡ λήψη
τῶν ὁποίων ἐζητήθη στην υπόθεση 60/81 R
καί ὅτι ἡ αἴτηση αυτή στηρίζεται mutatis
mutandis ἐπί τῶν ἰδίων ισχυρισμών, στους
ὁποίους καί παραπέμπει. Κατ' οὐσίαν,
ζητείται νά διαταχθεί ἡ ἀναστολή τῆς
διοικητικής διαδικασίας πού ἐκινήθη μέ
τήν γνωστοποίηση αἰτιάσεων τῆς 19ης
Δεκεμβρίου 1980.
Ἡ 'Επιτροπή καί ἡ παρεμβαίνουσα επικα
λοῦνται, κατ' οὐσίαν, τά ίδια επιχειρήματα
μέ εκείνα πού προέβαλαν προηγουμένως.

ΙV — Προφορική δ ι α δ ι κ α σ ί α

Οἱ διάδικοι, δεόντως κληθέντες, ἀγόρευσαν
στην διεξαχθεῖσα κατά τήν διαδικασία
ἀσφαλιστικών μέτρων συζήτηση τῆς 6ης
'Ιουλίου 1981.
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Σκεπτικό

1

Οι αιτήσεις στίς υποθέσεις 60/81 R καί 190/81 R ἔχουν τό 'ίδιο αντικείμενο ·
συνεπώς, ενδείκνυται νά συνεκδικασθοῦν καί νά εκδοθεί ἐπ' αυτών μία μόνο
διάταξη.

2

Σύμφωνα μέ τό άρθρο 185 τῆς συνθήκης, οἱ προσφυγές πού ἀσκούνται ενώπιον
τοῦ Δικαστηρίου δέν έχουν ἀνασταλτικό ἀποτέλεσμα. Τό Δικαστήριο ὅμως
δύναται, ἄν κρίνει ὅτι επιβάλλεται ἀπό τίς περιστάσεις, νά διατάξει τήν ἀνα
στολή εκτελέσεως τῆς προσβαλλομένης πράξεως. 'Επίσης, δύναται, δυνάμει τοῦ
άρθρου 186 τῆς συνθήκης, νά διατάξει τά ἀναγκαία προσωρινά μέτρα.

3

Κατά τό άρθρο 83 παράγραφος 2 τοῦ κανονισμοῦ διαδικασίας, ἡ ἀναστολή
εκτελέσεως καί ἡ ἀπόφαση μέ τήν ὁποία διατάσσεται ἡ λήψη προσωρινών
μέτρων προϋποθέτουν τήν ύπαρξη περιστατικών πού θεμελιώνουν τό επείγον τῆς
υποθέσεως καί λόγων πού δικαιολογούν, ἐκ πρώτης ὄψεως, τήν λήψη τέτοιων
μέτρων.

4

Ἀπό τήν παγία νομολογία τοῦ Δικαστηρίου προκύπτει ὅτι μέτρα τοῦ είδους
αὐτοῦ, δέν δύνανται νά ληφθοῦν ὑπ'ὄψη, παρά μόνο ἄν τά προβαλλόμενα
νομικά καί πραγματικά γεγονότα δικαιολογοῦν, ἐκ πρώτης ὄψεως, τήν λήψη
τους. 'Επί πλέον, πρέπει νά συντρέχει επείγουσα περίπτωση ὑπό τήν ἔννοιαὅτι
εἶναι ἀνάγκη νά ληφθοῦν καί νά ἀναπτύξουν τά ἀποτελέσματά τους πρό τῆς
εκδόσεως δικαστικής ἀποφάσεως ἐπί τῆς ουσίας, ὥστε ὁ αἰτων αὐτά διάδικος νά
ἀποφύγει σοβαρή καί ἀνεπανόρθωτη βλάβη· τέλος, πρέπει νά εἶναι προσωρινά,
ὑπό τήν ἔννοια ὅτι δέν προδικάζουν τήν ἀπόφαση ἐπί τῆς οὐσίας.

5

Πρός υποστήριξη τῶν αιτήσεών τῆς ἡ προσφεύγουσα ισχυρίζεται, κυρίως, ὅτι ή
ἀναστολή εκτελέσεως δικαιολογείται, διότι άλλως:
α) ἡ IBM θά υποχρεωθεί νά ἀμυνθεί ἐπί γνωστοποιήσεως αιτιάσεων, τήν ὁποία
ἐκοινοποίησε ἡ 'Επιτροπή χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση·
β) ἡ 'Επιτροπή θά λάβει τήν άδεια νά συνεχίχει τίς ενέργειες τῆς κατά παρά
βαση τῶν άρχων τοῦ διεθνοῦς δικαίου πού τήν δεσμεύουν·
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γ) ἡ IBM θά ὑποχρεωθεί νά ἀμυνθεί ἐπί γνωστοποιήσεως αιτιάσεων, ἡ ὁποία
εἶναι τόσο ἀσαφής καί δυσνόητη, ώστε επιτρέπει τήν προβολή τῆς excertio
obscuri libelli καί τήν επίκληση τῆς μή τηρήσεως τῶν κανόνων διαδικασίας
πού εγγυώνται τόν σεβασμό τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀμυνομένου.

6

Ή επιχειρηματολογία τῆς προσφευγούσης Ισοδυναμεί, κατ' οὐσίαν, μέ τόν ισχυ
ρισμό ὅτι οἱ προσβαλλόμενες στην κυρία δίκη πράξεις βαρύνονται μέ τόσο
σοβαρά καί προφανή ελαττώματα, ώστε οἱ πράξεις αυτές νά εμφανίζονται, ήδη
ἐκ πρώτης ὄψεως, ὡς στερούμενες οιασδήποτε νομίμου βάσεως, συνιστούν δέ
στην πραγματικότητα αυτό, τό όποιο στό διοικητικό δίκαιο ὁρισμένων Κρατών
μελών χαρακτηρίζεται ὡς αὐθαιρεσίες τῆς διοικήσεως (voies de fait administra
tives). Ἡ φύση καί ἡ σοβαρότης τῶν ἐν λόγω παρανομιών συνεπάγονται,
ἀφ' ἑαυτῶν, ὅτι εἶναι ἀναγκαίο καί επείγον νά τεθεῖ ἀμέσως τέρμα σέ καταστά
σεις τοῦ είδους αὐτοῦ καί ὅτι ὁ δικαστής, πρός τόν όποιο ἀπευθύνεται ἡ αίτηση,
'έχει ἀρμοδιότητα πρός τοῦτο.

7

Χωρίς νά προδικάζεται τό παραδεκτό ἡ τό βάσιμο τῶν προσφυγών στην κυρία
δίκη, οἱ προσβαλλόμενες πράξεις δέν εμφανίζονται, ἐν ὄψει τῶν αιτιάσεων πού
στρέφονται κατ' αυτών, ὡς πράξεις, ἀπό τίς όποιες ελλείπει ἀκόμη καί ἡ επί
φαση νομιμότητος, ώστε νά πρέπει, ὡς ἐκ τούτου, νά ανασταλεί ἀμέσως ἡ ἐκτέ
λεση τους.

8

Συνεπώς, ἐναπόκειται στον προσφεύγοντα νά ἀποδείξει τήν ἀνάγκη καί τό
ἐπείγον λήψεως τῶν αιτουμένων μέτρων πρός τόν σκοπό νά ἀποφύγει σοβαρή
καί ἀνεπανόρθωτη βλάβη.

9

Πάντως, οἱ επικαλούμενοι ἀπό τήν προσφεύγουσα νομικοί καί πραγματικοί
ισχυρισμοί δέν εἶναι ικανοί νά ἀποδείξουν τήν ύπαρξη τῶν ἐν λόγω περιστά
σεων. Οἱ προσβαλλόμενες μέ τίς δύο κύριες προσφυγές πράξεις συνιστούν, πράγ
ματι, μέτρα ἐρεύνης καί ἐξετάσεως, τά όποια προηγούνται τῆς ἀποφάσεως τῆς
Ἐπιτροπής περί τοῦ ἄν ἡ προσφεύγουσα εἶναι ἤ υπήρξε ένοχος συμπεριφορᾶς
ἀπαγορευομένης ἀπό τό άρθρο 86 τῆς συνθήκης.

10

Ή διεξαγωγή μιᾶς διοικητικής διαδικασίας τοῦ είδους αὐτοῦ, ἡ ὁποία έχει
ὀργανωθεί, ὅπως ἐτόνισε τό Δικαστήριο επανειλημμένως, πρός τόν σκοπό νά
επιτρέψει στίς επιχειρήσεις νά γνωστοποιήσουν τίς ἀπόψεις τους καί νά διαφωτί1863
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σουν την 'Επιτροπή, δέν συνεπάγεται γιά τήν προσφεύγουσα καμμία άλλη υπο
χρέωση έκτός τῆς υποχρεώσεως νά συμμετάσχει στην διεξαγωγή τῆς ἐν λόγω
διαδικασίας, προκειμένου νά υπερασπισθεί τά δικαιώματα της. Ή υποχρέωση
αύτη δέν εἶναι τέτοιας φύσεως ώστε νά τῆς προξενήσει, οὔτε ὅσον άφορᾶ την
έννομη τῆς κατάσταση ούτε ὅσον άφορᾶ τά συμφέροντά της, σοβαρή καί ἀνεπα
νόρθωτη βλάβη, ικανή νά δικαιολογήσει τά αιτούμενα μέτρα.
11 'Από τό σύνολο τῶν προηγουμένων σκέψεων, προκύπτει ὅτι οἱ αιτήσεις πρέπει
νά ἀπορριφθούν.
'Επί τῶν δικαστικῶν εξόδων
12 Στό παρόν στάδιο, πρέπει νά γίνει επιφύλαξη ὡς πρός τά δικαστικά έξοδα.
Διά ταύτα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ἀποφαινόμενος προσωρινώς
διατάσσει:
1) Ἀπορρίπτει τίς αιτήσεις λήψεως προσωρινῶν μέτρων.
2) Ἐπιφυλάσσεται ὡς πρός τά δικαστικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των
εξόδων τῆς παρεμβάσεως.

'Εκρίθη καί ἐδημοσιεύθη στό Λουξεμβοῦργο στίς 7 'Ιουλίου 1981.
Ὁ γραμματεύς
Α. Van Houtte
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Ό πρόεδρος
J. Mertens de Wilmars

