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Θέμα: Αναφορά 1829/2009, της Simone Thieme, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
τον εντοπισμό οφειλέτη με τη βοήθεια δεδομένων κινητού τηλεφώνου

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα θέλει να εντοπίσει άτομο που της χρωστάει χρήματα με τη βοήθεια 
δεδομένων κινητού τηλεφώνου. Ο οφειλέτης δεν έχει αφήσει διεύθυνση και η ίδια δεν μπορεί 
να του αποστείλει επίσημη επιστολή οχλήσεως. Το μοναδικό δεδομένο που έχει στη διάθεσή 
της η αναφέρουσα είναι ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του οφειλέτη. Θέλει να τον εντοπίσει 
με τη βοήθεια της δυνατότητας εντοπισμού των κινητών τηλεφώνων, αλλά οι γερμανικές 
αρχές, σύμφωνα με την ίδια, δεν θέλουν να συνεργαστούν σε αυτό. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι 
αυτή η δυνατότητα εντοπισμού πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις 
εγκληματικών ενεργειών. Η αναφέρουσα καταγγέλλει επίσης τη μη παροχή υπηρεσιών 
διαδικτύου από την εταιρεία Freenet AG.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η αναφορά
Η αναφέρουσα εγείρει δύο ζητήματα στην αναφορά της:

α) Εκτέλεση πράξης ιδιωτικού χρέους που εκδόθηκε στη Γερμανία σε βάρος οφειλέτη που 
εικάζεται ότι βρίσκεται στην Ισπανία:

Η αναφέρουσα κατέχει νομικό τίτλο ως πιστώτρια, δηλαδή μια πράξη σχετικά με μη 
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αμφισβητούμενες αξιώσεις επικυρωμένη από συμβολαιογράφο (notarielles 
Schuldanerkenntnis) που εκδόθηκε στη Γερμανία, σε βάρος ενός προσώπου που είναι ο 
οφειλέτης. Το έγγραφο αυτό θεωρείται εκτελεστός τίτλος1 βάσει του γερμανικού αστικού 
δικαίου και επιδίδεται από δικαστικό επιμελητή. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι δεν μπορεί 
να ασκήσει το δικαίωμα εκτέλεσης αυτού του νομικού τίτλου με τη μεσολάβηση των 
αρμόδιων αρχών στη Γερμανία, καθώς δεν έχει καμία πληροφόρηση σχετικά με τον τόπο 
διαμονής ή το πού βρίσκεται επί του παρόντος ο οφειλέτης. Η αναφέρουσα κατέθεσε μήνυση 
για αξιόποινη πράξη (σχετικά με χρηματικές υποχρεώσεις) σε βάρος του οφειλέτη στην 
αστυνομία στο Βερολίνο. Η αναφορά δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αξιόποινη 
πράξη που εικάζεται να έχει διαπράξει ο οφειλέτης, και σχετικά με το εάν η γερμανική 
αστυνομία ξεκίνησε ποινική έρευνα για την εν λόγω υπόθεση. Η αναφέρουσα ζήτησε από τις 
γερμανικές αρχές να εντοπίσουν τον οφειλέτη μέσω του μοναδικού στοιχείου επικοινωνίας 
που διέθετε, του αριθμού κινητού τηλεφώνου του οφειλέτη στον ισπανικό πάροχο 
MOVISTAR. Η αναφέρουσα πιστεύει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος θα της επέτρεπε να 
ασκήσει τα δικαιώματά της βάσει του εκτελεστού τίτλου, η επίδοση του οποίου θα γινόταν 
στην κατοικία του οφειλέτη της. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, οι αρμόδιες αρχές δεν την 
βοήθησαν να ασκήσει αυτό το δικαίωμά της. Ως εκ τούτου, η αναφέρουσα ζητεί από την 
Επιτροπή να της υποδείξει πού μπορεί να απευθύνει το αίτημά της για βοήθεια.

β) Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι το εσωτερικό νομικό τμήμα του παρόχου υπηρεσιών 
Freenet AG τής άσκησε πιέσεις να πληρώσει για υπηρεσίες που δεν έλαβε ποτέ. Θεωρεί ότι 
αυτή η συμπεριφορά συνιστά αξιόποινη πράξη. Πιστεύει ότι ούτε η εθνική ρυθμιστική αρχή 
για της ηλεκτρονικές επικοινωνίες (Bundesnetzagentur) ούτε δικηγόρος μπορούν να τη 
βοηθήσουν.
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
α) Ιδιωτικό χρέος προσώπου
Εκτέλεση διαταγής για υπόθεση αστικού δικαίου σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ:
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι κατά βάση, εάν ένας πιστωτής επιθυμεί την εκτέλεση απόφασης 
σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να υποβάλει αίτηση στο σχετικό δικαστήριο του κράτους 
μέλους όπου ζητείται η εκτέλεση για να κηρυχθεί ότι η αλλοδαπή απόφαση είναι εκτελεστή 
(exequatur).
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή 
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με την εκτέλεση σε άλλο κράτος μέλος. Ο 
ευρωπαϊκός κανονισμός ορίζει τους παρακάτω κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου:

- αποφάσεις που εκδίδονται και είναι εκτελεστές σε ένα κράτος μέλος μπορούν να 
εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος αφού κηρυχθούν εκεί εκτελεστές (ή εγγραφούν προς 
εκτέλεση στο Ηνωμένο Βασίλειο) με αίτηση οποιουδήποτε προσώπου του οποίου τα 
συμφέροντα θίγονται·

- η αίτηση υποβάλλεται στο δικαστήριο που έχει κατά τόπον αρμοδιότητα βάσει της 
κατοικίας του προσώπου κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση ή του τόπου εκτέλεσης·

- η απόφαση για την κήρυξη της εκτελεστότητας («exequatur») πρέπει να εκδίδεται μετά την 
ολοκλήρωση ορισμένων διατυπώσεων και πρέπει να επιδίδεται στον διάδικο, ο οποίος μπορεί 

                                               
1

§ 781 Bundesgesetzbuch.
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να την αμφισβητήσει μόνο ενώπιον των δικαστηρίων·
- είναι δυνατόν να μην αναγνωριστεί μια αλλοδαπή απόφαση εάν η αναγνώρισή της 
αντίκειται στη δημόσια τάξη ή είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που εκδόθηκε προγενέστερα, 
ή εάν το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης δεν επιδόθηκε εγκαίρως ή εάν ο εναγόμενος δεν 
εμφανιστεί.
Επιπλέον, υπάρχουν οι εξής απλουστευμένες και ταχείες ευρωπαϊκές διαδικασίες:

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες 
αξιώσεις παρακάμπτει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όλα τα ενδιάμεσα μέσα – π.χ. 
κατάργηση του exequatur στα κράτη μέλη στα οποία ζητείται η εκτέλεση όταν υπάρχει 
επαληθεύσιμη απουσία οποιασδήποτε αμφισβήτησης όσον αφορά τον χαρακτήρα ή το ύψος 
της οφειλής. Αυτές οι προϋποθέσεις αφορούν κυρίως την επίδοση των εγγράφων σε 
περίπτωση ερήμην εκδιδόμενων αποφάσεων.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 θέσπισε διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Επιτρέπει στους 
πιστωτές να εισπράξουν τις μη αμφισβητούμενες αξιώσεις τους σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους σύμφωνα με μια ομοιόμορφη 
διαδικασία η οποία βασίζεται στη χρήση τυποποιημένων εντύπων. Η διαδικασία δεν απαιτεί 
την παρουσία ενώπιον του δικαστηρίου· η έναρξη και ο χειρισμός της μπορεί να γίνει ακόμη 
και με ηλεκτρονικό τρόπο μόνο. Ο αιτών οφείλει μόνο να υποβάλει την αίτησή του, μετά την 
οποία η διαδικασία ακολουθεί τον δικό της δρόμο. Δεν απαιτούνται περαιτέρω διατυπώσεις ή 
παρεμβάσεις από την πλευρά του αιτούντος. Επιπλέον, καθώς δεν απαιτείται η συνδρομή 
δικηγόρου, το κόστος της διαδικασίας παραμένει στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα. Τα 
προβλήματα όσον αφορά τη γλώσσα ελαχιστοποιούνται χάρη στο γεγονός ότι τα 
τυποποιημένα έντυπα για την επικοινωνία μεταξύ των διαδίκων και του δικαστηρίου είναι 
διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Η δικαστική απόφαση που εκδίδεται βάσει της 
συγκεκριμένης διαδικασίας κυκλοφορεί ελεύθερα στα άλλα κράτη μέλη· ο πιστωτής δεν θα 
πρέπει να λάβει ενδιάμεσα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης στο εξωτερικό.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2007 θέσπισε ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Στόχος της οδηγίας είναι 
η απλούστευση, η επίσπευση της δικαστικής διαδικασίας και ο περιορισμός των εξόδων της.
Η διαδικασία εφαρμόζεται σε διασυνοριακές αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όταν η αξία 
της απαίτησης δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ. Η διαδικασία εφαρμόζεται και σε χρηματικές 
και σε μη χρηματικές απαιτήσεις. Ο κανονισμός καταργεί τα ενδιάμεσα μέτρα προκειμένου 
να επιτραπεί η αναγνώριση και η εκτέλεση μιας απόφασης που εκδίδεται στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Μια απόφαση αναγνωρίζεται και εκτελείται σε 
άλλο κράτος μέλος αυτόματα και χωρίς καμία δυνατότητα προσβολής της αναγνώρισης της 
εν λόγω απόφασης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων λανθασμένης επίδοσης των εντύπων 
αγωγής.
Ωστόσο, δεν προβλέπονται ευρωπαϊκές διατάξεις επί της εκτέλεσης αυτής καθαυτήν. Ως εκ 
τούτου, εφαρμόζονται εγχώρια συστήματα εκτέλεσης.
Η νομική βάση για την αξίωση της αναφέρουσας κατά του οφειλέτη είναι μια πράξη σχετικά 
με μη αμφισβητούμενες αξιώσεις επικυρωμένη από συμβολαιογράφο. Αυτός ο εκτελεστός 
τίτλος αναγνωρίζεται βάσει του γερμανικού αστικού δικαίου. Συνεπώς, η αναφέρουσα έχει 
μια νόμιμη αξίωση βάσει του αστικού δικαίου κατά του οφειλέτη στη Γερμανία. Ωστόσο, ο 
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εν λόγω τίτλος δεν αναγνωρίζεται ούτε εκτελείται απευθείας σε άλλη χώρα. Για παράδειγμα, 
εάν ο οφειλέτης μετακομίσει σε άλλο κράτος μέλος (Ισπανία), ο πιστωτής πρέπει να ζητήσει 
από τα ισπανικά δικαστήρια να κηρύξουν την εκτελεστότητα της εν λόγω διαταγής (σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κανονισμού Βρυξέλλες Ι) ή να κινήσει απλουστευμένη διαδικασία για 
διασυνοριακές μη αμφισβητούμενες αξιώσεις όπως προαναφέρθηκε.
Κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας εκτέλεσης, οι δικαστικές αρχές έχουν συνήθως το 
δικαίωμα να επιβεβαιώσουν τη διεύθυνση του οφειλέτη και να λάβουν πληροφορίες σχετικά 
με τυχόν αλλαγή της νόμιμης διαμονής του. Η αναφορά δεν καθιστά σαφές εάν οι γερμανικές 
αρχές έχουν ήδη καταβάλει προσπάθειες εν προκειμένω ή εάν η αναφέρουσα ζήτησε από τις 
αρχές να προβούν σε παρόμοιες ενέργειες.

Η αναφέρουσα δηλώνει ότι το μόνο στοιχείο επικοινωνίας που έχει στη διάθεσή της για τον 
οφειλέτη είναι ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του στην Ισπανία. Παρότι δεν είναι σαφές 
πότε χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά αυτός ο αριθμός από τον οφειλέτη και η 
συγκεκριμένη όπως και άλλες περιστάσεις θα πρέπει να εξεταστούν, το στοιχείο αυτό μπορεί 
να θεωρηθεί ένδειξη ότι ο οφειλέτης βρίσκεται στην Ισπανία ή βρισκόταν εκεί κάποιο 
διάστημα. Οι γερμανικές αρχές θα μπορούσαν να ζητήσουν τη συνδρομή των ισπανικών 
αρχών ώστε να εντοπιστεί ο οφειλέτης και να εκτελεστεί ο εκτελεστός τίτλος. Προκειμένου 
να λάβουν πληροφορίες για την κατοικία του οφειλέτη, μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
κατάλληλα μέσα, όπως η πρόσβαση στο μητρώο κατοίκων ή άλλες πηγές πληροφοριών που 
έχουν στη διάθεσή τους.

Ποινικά μέτρα:

Η αναφέρουσα είναι της άποψης ότι το γεγονός ότι ο οφειλέτης τής χρωστάει χρήματα 
συνιστά ποινικό αδίκημα και, ως εκ τούτου, κατήγγειλε τον οφειλέτη στην αστυνομία στο 
Βερολίνο. Δεν παρέχονται πληροφορίες για το εάν η γερμανική αστυνομία κίνησε ποινική 
έρευνα.
Εάν βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έρευνα, η γερμανική αστυνομία θα μπορούσε να 
επωφεληθεί από τη συνεργασία με τις ισπανικές αρχές βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της 
ΕΕ.
Ωστόσο, λόγω έλλειψης αυτών των πληροφοριών, δεν είναι δυνατό να αναλυθεί η 
συγκεκριμένη πτυχή της αναφοράς.
Εξακρίβωση του τόπου όπου βρίσκεται ένα πρόσωπο:
Οι δημόσιες αρχές διαθέτουν συνήθως διάφορα μέσα για να εξακριβώνουν τον τόπο διαμονής 
ή τη διεύθυνση ενός προσώπου. Με τον εκτελεστό τίτλο, είναι γνωστά τουλάχιστον το 
πλήρες ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και η τελευταία καταχωρισμένη διεύθυνση 
του οφειλέτη. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να λειτουργήσουν ως σημείο εκκίνησης για την 
αναζήτηση της σημερινής διεύθυνσης του οφειλέτη.
Η χρήση προσωπικών δεδομένων που κατέχουν ιδιωτικοί φορείς ως υπεύθυνοι ελέγχου των 
δεδομένων και η χρήση συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων που έχουν υποστεί 
επεξεργασία από παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπόκεινται στις διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας μεταφοράς της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, και συγκεκριμένα των 
οδηγιών 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ. Για τη διατήρηση των δεδομένων επικοινωνιών για την 
οποία κάνει λόγο η αναφέρουσα, συναφής είναι η οδηγία 2006/24/ΕΚ.
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(i) Οδηγία 95/46/ΕΚ1 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η οδηγία για την προστασία των δεδομένων παρέχει το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη.

Το άρθρο 2 ορίζει ως «δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» κάθε πληροφορία που αναφέρεται 
σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα). Ως πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί 
να εξακριβωθεί λογίζεται το πρόσωπο εκείνο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, 
ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που 
χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από φυσική, βιολογική, ψυχολογική, οικονομική, 
πολιτιστική ή κοινωνική άποψη.
Η οδηγία 95/46/ΕΚ δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η 
οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του κράτους σε τομείς του ποινικού 
δικαίου (άρθρο 3, παράγραφος 2).

Η οδηγία 95/46/ΕΚ ορίζει τις αρχές τις οποίες πρέπει να τηρεί μια δραστηριότητα 
επεξεργασίας προκειμένου να είναι νόμιμη. Καθορίζει επίσης τα δικαιώματα των προσώπων 
των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να
διασφαλίζεται το θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι 
αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 6 αποτελούν τη βάση για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, καθώς αφορούν την ποιότητα των δεδομένων όταν υποβάλλονται σε 
επεξεργασία: η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνεται για 
καθορισμένους και σαφείς σκοπούς και τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, 
συναφή προς το θέμα και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία και, εφόσον χρειάζεται, να ενημερώνονται. Τα 
προσωπικά δεδομένα πρέπει επίσης να υφίστανται επεξεργασία για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει την απαιτούμενη για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί ή 
για τους οποίους αργότερα υφίστανται επεξεργασία.
Η επεξεργασία των δεδομένων (άρθρο 7) θεωρείται νόμιμη μόνο εάν

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του ή
β) είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης που δεσμεύει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή

γ) είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρέωσης εκ του νόμου ή
δ) είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή
ε) είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση έργου δημοσίου συμφέροντος ή εμπίπτοντος στην 
άσκηση δημοσίας εξουσίας ή
στ) είναι απαραίτητη για την πραγμάτωση εννόμου συμφέροντος φυσικού ή νομικού 
προσώπου, υπό τον όρο ότι δεν προέχουν το συμφέρον ή τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.
Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες, 
πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή ή κλείδωμα των προσωπικών δεδομένων του, ενώ 
ταυτόχρονα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά μέσα προσφυγής. Τα 

                                               
1

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24.10.1995 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 281 
της 23.11.1995, σ. 31.
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παραπάνω δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν στον βαθμό που είναι αυτό απαραίτητο για τη 
διαφύλαξη, για παράδειγμα, της εθνικής ασφάλειας, της άμυνας, αλλά και για τις ποινικές 
έρευνες και διώξεις.
Οι δραστηριότητες επεξεργασίας διενεργούνται υπό την εποπτεία και τον έλεγχο δημόσιων 
ανεξάρτητων αρχών ελέγχου.
Στην προκείμενη περίπτωση, εφαρμόζεται η οδηγία 2002/58/ΕΚ ως lex specialis, καθώς τα 
δεδομένα που θα υποβάλλονταν σε επεξεργασία είναι δεδομένα κίνησης και θέσης του 
οφειλέτη.

(ii) Οδηγία 2002/58/ΕΚ1 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/136/ΕΚ2:
Η οδηγία 2002/58/ΕΚ συμπληρώνει και συγκεκριμενοποιεί την οδηγία 95/46/ΕΚ για την 
προστασία των δεδομένων.
Οι διατάξεις σχετικά με τα δεδομένα κίνησης και τα δεδομένα θέσης έχουν ιδιαίτερη σημασία 
στο πλαίσιο της αναφοράς. Η οδηγία ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να κατοχυρώνουν το 
απόρρητο των επικοινωνιών και των συναφών δεδομένων κίνησης (άρθρο 5), ότι τα δεδομένα 
κίνησης επιτρέπεται να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς ή με 
τη συγκατάθεση του συνδρομητή ή αφού έχουν καταστεί ανώνυμα (άρθρο 6) και ότι τα 
δεδομένα θέσης επιτρέπεται να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο αφού καταστούν ανώνυμα 
ή με τη συγκατάθεση του χρήστη (άρθρο 8).

Η οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα κράτη μέλη νομοθετικά μέτρα για τον 
περιορισμό των δικαιωμάτων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι ο περιορισμός αυτός αποτελεί 
κατάλληλο, ανάλογο και αναγκαίο μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία και ότι σχετίζεται με 
συγκεκριμένους σκοπούς όπως η εθνική ασφάλεια, η δίωξη, η πρόληψη, η διερεύνηση και η 
διαπίστωση ποινικών αδικημάτων (άρθρο 15).
Με την απόφασή του στην υπόθεση 275/06 Promusicae κατά Telefonica, που αφορούσε μια 
αστική δίκη στον τομέα της προστασίας του δικαιώματος του δημιουργού, το ΕΔ 
αποφάνθηκε ότι η συγκεκριμένη διάταξη, μαζί με άλλη ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, δεν 
επιβάλλει στα κράτη μέλη να προβλέπουν την υποχρέωση γνωστοποίησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο αστικής δίκης.

Προκειμένου να εκτιμηθεί η συνάφεια της οδηγίας με την παρούσα υπόθεση, πρέπει πρώτα 
να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο αριθμός τηλεφώνου εξακολουθεί να 

                                               
1

Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την 
προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), ΕΕ L 201 της 131.7.2002, σ. 37.

2 Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Νοεμβρίου 2009 για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα 
δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της 
οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι 
αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, ΕΕ L 337 της 
18.12.2009, σ. 11.
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χρησιμοποιείται και, ακόμη και εάν συνέβαινε αυτό, ότι ο οφειλέτης είναι εκείνος που 
χρησιμοποιεί ακόμη τον αριθμό τηλεφώνου. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο 
οφειλέτης υπήρξε ποτέ ο συνδρομητής του συγκεκριμένου αριθμού τηλεφώνου1. Δεν μπορεί 
να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνιών κίνησης ή θέσης που 
σχετίζονται με τον συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου να παραβιάσει τα δικαιώματα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής ενός τρίτου προσώπου.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση σε δεδομένα που σχετίζονται με επικοινωνίες είναι νόμιμη 
μόνο εάν αποτελεί αναγκαίο και ανάλογο μέτρο. Η προϋπόθεση της αναγκαιότητας απαιτεί 
να μην είναι διαθέσιμο κανένα άλλο μέσο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Το 
γεγονός ότι η αναφέρουσα θεωρεί ότι δεν υπάρχουν άλλα μέσα δεν είναι καθοριστικής 
σημασίας στην προκείμενη περίπτωση· αντιθέτως, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα μέσα που 
είναι διαθέσιμα στις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εκτέλεση διαταγών για υποθέσεις 
αστικού δικαίου ή, εάν η υπόθεση αφορά ποινικό αδίκημα, με τη διερεύνηση και τη δίωξη 
του εν λόγω αδικήματος.

Για τον έλεγχο της αναλογικότητας, ο περιορισμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να 
εξεταστεί σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Θα ήταν απαραίτητη η περαιτέρω ανάλυση 
των στοιχείων της υπόθεσης προκειμένου να εκτιμηθεί εάν η γνωστοποίηση στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές της καταχωρισμένης διεύθυνσης του συνδρομητή του αριθμού τηλεφώνου, υπό 
την προϋπόθεση ότι συνδρομητής είναι ο οφειλέτης, θα μπορούσε να θεωρηθεί ανάλογο 
μέτρο, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα όπως η σοβαρότητα του ποινικού αδικήματος (εάν 
υφίσταται) και η πιθανότητα οι αρχές να έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν επαρκείς πόρους 
για να δώσουν συνέχεια στο θέμα.

Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η πρόσβαση σε δεδομένα θέσης που σχετίζονται με τον αριθμό 
τηλεφώνου θα μπορούσε να θεωρηθεί αναγκαίο και κατάλληλο μέτρο στην παρούσα 
υπόθεση. Τα δεδομένα θέσης που υφίστανται επεξεργασία σε δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών δεν αποκαλύπτουν την ακριβή διεύθυνση, αλλά μόνο μια κυψέλη ενός δικτύου 
κινητών τηλεπικοινωνιών. Αυτές οι κυψέλες συνήθως καλύπτουν περιοχές διαμέτρου 
αρκετών εκατοντάδων μέτρων ή ακόμη και αρκετών χιλιομέτρων. Ακόμη και εάν μπορούσαν 
να προσδιοριστούν δεδομένα θέσης με αυτό το επίπεδο ακρίβειας για ένα κινητό τηλέφωνο, 
θα απαιτούνταν σημαντικές πρόσθετες ερευνητικές προσπάθειες προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η φυσική επικοινωνία με τον χρήστη του αριθμού τηλεφώνου. Επιπλέον, προκειμένου 
να εντοπιστεί η τρέχουσα θέση του τηλεφώνου, θα απαιτούνταν μια μόνιμη παρακολούθηση 
των δραστηριοτήτων του, που θα ήταν συγκρίσιμη με υποκλοπή τηλεφωνικών κλήσεων.
(iii) Οδηγία 2006/24/ΕΚ2:
Η οδηγία 2006/24/EK προβλέπει τη διατήρηση συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων που 
σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης της κινητής 
τηλεφωνίας, για τους σκοπούς της διαπίστωσης, της διερεύνησης και της δίωξης σοβαρών 
ποινικών αδικημάτων. Εγκρίθηκε προκειμένου να επιτρέπει τη διερεύνηση εγκλημάτων όπως 
η τρομοκρατία. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά σοβαρό 
έγκλημα.

                                               
1

Μέχρι πρόσφατα, η Ισπανία επέτρεπε τη χρήση προπληρωμένων καρτών για ηλεκτρονικές επικοινωνίες χωρίς να καταχωρίζεται 
το ονοματεπώνυμο ή η διεύθυνση του συνδρομητή. Μετά την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης καταχώρισης, όλοι οι μη καταχωρισμένοι 
αριθμοί τηλεφώνου απενεργοποιήθηκαν.
2 Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη διατήρηση δεδομένων 
που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 54.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι, αντίθετα με τον ισχυρισμό που διατυπώνεται στην αναφορά, ούτε η 
συγκεκριμένη οδηγία, ούτε κανένα άλλο μέσο της ΕΕ προβλέπουν τη «συνεχή 
παρακολούθηση όλων των επικοινωνιών». Η οδηγία αφορά μόνο τη διατήρηση 
συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων. Όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία, η μόνη
πληροφορία που αποθηκεύεται σχετικά με τη θέση του τερματικού εξοπλισμού είναι ο 
αναγνωριστικός κωδικός της κυψέλης του δικτύου στην οποία ξεκινά μια επικοινωνία.

β) Αδικαιολόγητες αξιώσεις από πάροχο υπηρεσιών
Οι πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση είναι ανεπαρκείς για να εκτιμηθεί η συνάφεια της 
νομοθεσίας της ΕΕ. Ανάλογα με τα γεγονότα της υπόθεσης, μπορεί να είναι συναφής η 
νομοθεσία της ΕΕ για τους καταναλωτές.

Συμπεράσματα
a) Ιδιωτικό χρέος προσώπου
Η αναφέρουσα καλείται να επιδιώξει την ικανοποίηση της χρηματικής απαίτησής της βάσει 
του εκτελεστού τίτλου στο πλαίσιο του αστικού δικαίου ενώπιον των αρμόδιων αρχών, 
δηλαδή των αστικών δικαστηρίων.
Η αναφέρουσα καλείται να υποβάλει τους περαιτέρω ισχυρισμούς της για ποινικά αδικήματα 
ενώπιον των αρμόδιων αρχών, δηλαδή των ποινικών δικαστηρίων.
β) Αδικαιολόγητες αξιώσεις
Η αναφέρουσα καλείται να ζητήσει συμβουλές από μια αρχή προστασίας των καταναλωτών ή 
συμβουλευτική υπηρεσία. Στη Γερμανία η αναφέρουσα μπορεί να επικοινωνήσει με την εξής 
υπηρεσία:

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. – vzbv
Adresse: Markgrafenstrasse 66, DE-10969 Berlin
Telefon: +49 (0)30 258000
E-mail: info@vzbv.de
Internet: www.vzbv.de


