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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι γερμανός υπήκοος και κατοικεί στη Γερμανία. Ενεπλάκη σε δίκη στο 
Βέλγιο και καταγγέλλει ότι καταδικάστηκε χωρίς να έχει κληθεί να εμφανισθεί ενώπιον του 
δικαστηρίου και χωρίς να έχει ενημερωθεί για την κατηγορία ούτε και για την ημερομηνία 
διεξαγωγής της δίκης. Επίσης, η κατηγορία τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδίκασης 
της υπόθεσης, η απόφαση εστάλη σε λάθος διεύθυνση και χωρίς να περιέχει πληροφορίες 
σχετικά με δυνατότητες και προθεσμίες υποβολής έφεσης, κοινοποιήθηκαν τα πλήρη 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο του ενός διαδίκου και φέρεται να υπήρξε παραβίαση 
της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι 
παραβιάστηκαν τα θεμελιώδη δικαιώματά του ως πολίτη της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Ο αναφέρων είναι γερμανός υπήκοος και κατοικεί στη Γερμανία. Δεν εμπλέκεται άμεσα στην 
υπόθεση που αναφέρει: δεν είναι διάδικος της δικαστικής διαφοράς που αναφέρει αλλά 
επιθυμεί να καταγγείλει τον εικαζόμενο καταχρηστικό χαρακτήρα της δικαστικής διαδικασίας 
η οποία διεξάγεται σε πολιτικό δικαστήριο του Βελγίου - στην προκειμένη περίπτωση, το 
Juge de paix. 
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Η νομική διαφορά που περιγράφει ο αναφέρων αφορά δύο πολίτες της ΕΕ που κατοικούν στις 
Βρυξέλλες. Πρόκειται για διαφωνίας μεταξύ μισθωτή και ιδιοκτήτη. Ο αναφέρων εξηγεί ότι η 
απόφαση εκδόθηκε από πολιτικό δικαστήριο στις Βρυξέλλες - το Juge de paix – ερήμην του 
μισθωτή, ο οποίος δεν κλήθηκε να παραστεί στο δικαστήριο και δεν ενημερώθηκε καν για 
τους ισχυρισμούς εις βάρος του και για την ημερομηνία ακρόασης. 

Επίσης, υποστηρίζει ότι ο χαρακτήρας των ισχυρισμών τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 
εκδίκασης της υπόθεσης, η απόφαση εστάλη σε λάθος διεύθυνση και χωρίς να περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες και προθεσμίες υποβολής έφεσης, κοινοποιήθηκαν τα 
πλήρη δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο του ενός διαδίκου και φέρεται να υπήρξε 
παραβίαση της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι 
παραβιάστηκαν τα θεμελιώδη δικαιώματά του που διασφαλίζει η ΕΕ.

Τέλος, εικάζεται ότι το βέλγικο πολιτικό δικαστήριο μετέφερε τα προσωπικά δεδομένα του 
μισθωτή σε φορέα που θα προσέφερε βοήθεια σε περίπτωση έξωσης του μισθωτή από το 
διαμέρισμα, παραβιάζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων.

Οι Συνθήκες επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπουν γενικές 
εξουσίες για την Επιτροπή ώστε να παρεμβαίνει σε κράτη μέλη στον τομέα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Μπορεί να το πράξει μόνο εάν προκύψει ζήτημα που άπτεται του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει εφαρμογή σε 
κάθε κατάσταση της υποτιθέμενης παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με 
το άρθρο 51 (1), ο Χάρτης εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν τούτου το άρθρο 6, παράγραφος 1 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει ότι «[ο]ι διατάξεις του Χάρτη δεν συνεπάγονται καμία 
επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως αυτές ορίζονται στις Συνθήκες.» 

Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο αναφέρων, και με την επιφύλαξη του ζητήματος 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, το οποίο εξετάζεται κατωτέρω, δεν φαίνεται ότι το 
εν λόγω ζήτημα εμπίπτει στην εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εν λόγω νομική διαφορά στην προκειμένη περίπτωση έλαβε χώρα στο πλαίσιο πολιτικής 
δικονομίας αμιγώς εσωτερικής φύσης, πράγμα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εγγύτερα μέσα του ευρωπαϊκού δικαίου που 
εφαρμόζονται στην πολιτική δικαιοσύνη αφορούν μόνο υποθέσεις με διεθνή στοιχεία, 
πράγμα που δεν ισχύει εν προκειμένω. 

Ο αναφέρων καταγγέλλει δήθεν σφάλματα όσον αφορά τη επίδοση των δικαστικών 
εγγράφων. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι ο κανονισμός σχετικά με την επίδοση 
εγγράφου (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη 
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις) εφαρμόζεται μόνο εάν 
δικαστική ή εξώδικη πράξη πρέπει να διαβιβαστεί από κράτος μέλος σε άλλο προκειμένου να 
επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί εκεί (άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού). Στην προκειμένη 
περίπτωση, οι δύο διάδικοι κατοικούν στο ίδιο κράτος μέλος - το Βέλγιο - και η υπόθεση 
φαίνεται να αφορά ένα διαμέρισμα στις Βρυξέλλες.
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Το ίδιο ισχύει για άλλα σχετικά μέσα της ΕΕ, όπως είναι ο κανονισμός για τις μικροδιαφορές 
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής 
διαδικασίας μικροδιαφορών), ο οποίος εφαρμόζεται μόνο σε διασυνοριακές υποθέσεις, 
σύμφωνα με τα άρθρα του 2 και 3.

Εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρούσα υπόθεση δεν 
μπορεί να εξεταστεί από την Επιτροπή σε σχέση με το σεβασμό του Χάρτη. Στις περιπτώσεις 
αυτές, εναπόκειται στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών τους, να 
διασφαλίσουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι πράγματι σεβαστά και προστατεύονται 
σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα
δικαιώματα. 

Επίσης, όποιος θεωρεί ότι τα δικαιώματα ή οι ελευθερίες του/της που κατοχυρώνονται από 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχουν παραβιαστεί μπορεί να 
υποβάλει καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Συμβούλιο 
της Ευρώπης, 67075 Strasbourg Cedex, Γαλλία ), αφού όλα τα εγχώρια ένδικα μέσα έχουν 
εξαντληθεί.

Η οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ορίζει ότι για 
να είναι νόμιμη η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι θεμιτή. Το 
άρθρο 7 της οδηγίας 95/46 επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εάν 
είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του προσώπου το οποίο 
αφορούν τα δεδομένα. Αυτή ενδέχεται να ήταν η βάση για τη μεταφορά των προσωπικών 
δεδομένων του μισθωτή από το δικαστήριο στο φορέα που προσφέρει βοήθεια σε άτομα που 
κινδυνεύουν να υποστούν έξωση από την οικία τους. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής ως θεματοφύλακα της Συνθήκης, ο έλεγχος και η επιβολή της νομοθεσίας για την 
προστασία των δεδομένων εμπίπτει πρωταρχικά στο πεδίο αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών, 
και κυρίως των αρχών ελέγχου της προστασίας των δεδομένων και των δικαστηρίων. 

Με βάση τα στοιχεία που παρέσχε ο αναφέρων, η Επιτροπή δεν μπορεί να συνεχίσει την 
εξέταση της υπόθεσης σε σχέση με το γενικό ισχυρισμό περί παράβασης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. 

Εάν ο αναφέρων εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι υφίσταται παράβαση του δικαιώματος στην 
προστασία δεδομένων των ατόμων για τα οποία παρεμβαίνει μέσω αυτής της αναφοράς, του 
συστήνεται να αποταθεί απευθείας στις βελγικές ελεγκτικές αρχές προστασία των δεδομένων.


