
 
 

 

Οι Αντιπροσωπευτικές Αγωγές για την προστασία συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών  που 

εισάγονται με Ευρωπαϊκή Οδηγία και οι συστάσεις του Αμερικανικού Ινστιτούτου Νομικής 

Μεταρρύθμισης 

 

Η έννοια των συλλογικών αγωγών είναι ευρέως διαδεδομένη τους Η.Π.Α., και αποτελούν  ουσιαστικά 

αξιώσεις όπου οι Ενάγοντες αποτελούνται από μια ομάδα προσώπων που έχουν υποστεί την ίδια ζημιά 

ή που έχουν επηρεαστεί με τον ίδιο τρόπο ή από την ίδια συμπεριφορά. 

Η συγκεκριμένη έννοια γίνεται εν τέλει πραγματικότητα για τους τους χώρες τους Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δυνάμει τους Οδηγίες (ΕΚ)2020/1828, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα τους Ευρωπαϊκής 

Ένωσης την 04/12/2020. Πριν την έκδοση τους Οδηγίας, ελάχιστα Κράτη Μέλη είχαν θεσπίσει μηχανισμό 

για συλλογικές αγωγές. Σύμφωνα με τη νέα Οδηγία, τα Κράτη Μέλη είναι υποχρεωμένα να εναρμονίσουν 

τους πρόνοιες τους Οδηγίας στην εθνική τους Νομοθεσία εντός 24 μηνών από την έκδοση τους Οδηγίας. 

Ο στόχος τους Οδηγίας είναι να εισαγάγει ένα κοινό πλαίσιο για τους αξιώσεις μέσω αντιπροσωπευτικών 

συλλογικών αγωγών σε όλα τα Κράτη Μέλη, το οποίο να εγγυάται και να εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο 

προστασίας καταναλωτών και να βελτιώνει τη δυνατότητα των καταναλωτών να έχουν πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη. Τους τούτο, παρέχεται η δυνατότητα τους καταναλωτές να προχωρήσουν σε συλλογικές 

αγωγές εναντίον εμπόρων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, τους προστασίας προσωπικών δεδομένων,  

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ταξιδιών και τουρισμού,  ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. 

Με βάση τους πρόνοιες τους Οδηγίας, μία τέτοια αντιπροσωπευτική συλλογική αγωγή, είτε σε εθνικό 

επίπεδο είτε διασυνοριακή, μπορεί να εγερθεί μόνο από Αρμόδια Οντότητα, η οποία θα πρέπει να  

πληροί ορισμένες προϋποθέσεις ώστε να καθοριστεί ως τέτοια. Oι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων ότι αυτή η οντότητα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να έχει 

επιδείξει τουλάχιστον 12 μήνες πραγματική δημόσια δραστηριότητα σε σχέση με την προστασία 

δικαιωμάτων των καταναλωτών, οι σκοποί τους να δεικνύουν ότι έχει έννομο συμφέρον στην προστασία 

των συμφερόντων των καταναλωτών, να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ότι είναι ανεξάρτητη 

και δεν  επηρεάζεται από τρίτους. 

Επιπλέον, η Οδηγία προνοεί ότι τέτοιες αντιπροσωπευτικές συλλογικές αγωγές μπορούν να εγερθούν 

μόνο σε σχέση με αξιώσεις καταναλωτών και ότι οι θεραπείες που θα επιζητούνται περιλαμβάνουν  

τουλάχιστον ασφαλιστικά μέτρα και θεραπείες αποκατάστασης. Η Οδηγία τους προνοεί για τη 

δυνατότητα τέτοιων διαδικασιών να συμβιβάζονται, νοουμένου τους ότι οποιοσδήποτε τέτοιος 

συμβιβασμός θα εγκρίνεται από το Δικαστήριο. 



 
Η Οδηγία προνοεί τους ότι τέτοιες διαδικασίες εφαρμόζονται τόσο σε παραβάσεις οι οποίες έπαψαν να 

υφίστανται πριν την έγερση τους διαδικασίας, όσο και σε παραβάσεις οι οποίες έπαψαν να υφίστανται 

πριν η διαδικασία που εγέρθηκε να ολοκληρωθεί. 

Τον Νοέμβριο του 2020, μετά τη δημοσίευση τους Οδηγίας, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Νομικής 

Μεταρρύθμισης εξέδωσε 12 συστάσεις για την εφαρμογή τους. Αυτές οι συστάσεις αφορούν βασικά 

σημεία τους Οδηγίας τα οποία αν δεν αντιμετωπιστούν ορθά ελλοχεύουν κίνδυνους να οδηγήσουν σε 

αποτυχία του εγχειρήματος, καθώς τους και θέματα τα οποία θα μπορούσαν να βελτιώσουν την 

λειτουργικότητά τους. 

Ειδικότερα, συστήνεται τους οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να ικανοποιούνται για να δύναται μια 

Οντότητα να εγείρει διασυνοριακή διαφορά θα πρέπει να ισχύουν και ικανοποιούνται και για έγερση 

εθνικών διαφορών. Τους, τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να επιμείνουν στη δημιουργία μηχανισμού μέσω 

του οποίου οι καταναλωτές θα εκφράζουν με θετική πράξη την επιθυμία τους να εκπροσωπηθούν στη 

διαδικασία, τους τους ότι η επίλυση των διαφορών θα πρέπει να γίνεται μέσω και άλλων μηχανισμών 

επίλυσης πέραν του Δικαστηρίου.  

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Νομικής Μεταρρύθμισης έχοντας εκτενή εμπειρία και ενασχόλησή  με 

Ομαδικές Διαδικασίες εξέδωσε αυτές τους συστάσεις, ώστε να παράσχει την εμπειρία του και να 

βοηθήσει περαιτέρω τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά  την Οδηγία. H έννοια των 

αντιπροσωπευτικών συλλογικών αγωγών είναι ίσως μια καινοτομία για τα πλείστα κράτη μέλη τους 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση καινοτομία τους Η.Π.Α., γεγονός που καθιστά 

τους συγκεκριμένες συστάσεις ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει οπωσδήποτε 

να αξιολογήσουν και να λάβουν υπόψη στην ενσωμάτωση τους Οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.  

Συγγραφείς: Για το Aμερικανικό Επιμελητήριο Κύπρου, Κυριάκος Ξενοφώντος (Μέλος ΔΣ AmCham 

Cyprus) και η Ιωάννα Χριστοδούλου από Elia Neocleous & Co LLC  

 

 

 


