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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0811/2006, του Pedro Antonio Luna Tudela, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
δικαστική διαμάχη με τις τοπικές αρχές στην πόλη Javea (Alicante, Ισπανία) αναφορικά 
με την κατασκευή της οικίας του

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ισπανός υπήκοος που κατοικεί στο Βέλγιο, ο οποίος έχτισε μια κατοικία στην
Javea (Alicante, Ισπανία), κατηγορεί τις τοπικές αρχές για παρενόχληση και επανειλημμένες 
απόπειρες απαλλοτρίωσης της οικίας του. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι παρότι διέθετε όλες τις 
απαραίτητες άδειες δόμησης, οι τοπικές αρχές έκαναν χρήση κάθε είδους νομικών και 
διοικητικών τεχνασμάτων ώστε να τον εμποδίσουν να κατασκευάσει την οικία του. Ο 
αναφέρων προσέφυγε επιτυχώς στα τοπικά δικαστήρια, αλλά οι συνεχείς εφέσεις εκ μέρους 
των τοπικών αρχών καθυστερούσαν συνεχώς την έκδοση της οριστικής απόφασης. Ο 
αναφέρων, ο οποίος συσσώρευσε σημαντικά χρέη λόγω των νομικών εξόδων, ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνδράμει στην επίλυση του προβλήματός του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2007.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει γενική αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι κάτι που μπορεί 
να κάνει μόνον όταν τίθεται θέμα παραβίασης της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εξετάσει ισχυρισμούς περί παραβιάσεων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που δεν συνδέονται κατά οποιονδήποτε τρόπο με το κοινοτικό 
δίκαιο.
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Βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στην αναφορά, δεν είναι δυνατό να στοιχειοθετηθεί 
οποιαδήποτε σχέση μεταξύ της εφαρμογής των εφαρμοστέων κανόνων περί απαλλοτρίωσης 
και της κοινοτικής νομοθεσίας.

Επιπλέον, οι προϋποθέσεις που διέπουν την απαλλοτρίωση ακινήτων ορίζονται από την 
εθνική νομοθεσία των κρατών μελών. Το άρθρο 295 της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας προβλέπει ότι «η παρούσα Συνθήκη δεν προδικάζει με κανένα 
τρόπο το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη».

Εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, να 
μεριμνήσουν για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Τέλος, όποιος/όποια θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματά του/της, μπορεί 
να υποβάλει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (Συμβούλιο της Ευρώπης, 67075 Strasbourg-Cedex, France1). 
Πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη ότι το Δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί μιας υπόθεσης 
μόνον εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα εθνικά μέσα προσφυγής.

  
1 http://www.echr.coe.int/ECHR
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