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Στις 10 Μαϊου 2001 η Τουρκία καταδικάστηκε για τα γεγονότα του 1974 για την παραβίαση των άρθρων 3,
8, 9, 10 και 13 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 2 του πρώτου πρωτόκολλου της ΕΣΔΑ. Ακριβώς 13 χρόνια μετά,
αποφασίζεται το ύψος των αποζημιώσεων σε μια πολυαναμενόμενη απόφαση. Μεταξύ άλλων επιχειρημάτων,
η Τουρκία υποστήριξε ότι με το πέρασμα αυτής της μεγάλης χρονικής περιόδου υφίσταται σιωπηρή
παραίτηση από το δικαίωμα αποζημίωσης (waiver of right) και, επίσης, ότι δεν τίθεται θέμα εφαρμογής του
άρθρου 41 (δίκαιη ικανοποίηση, just satisfaction) σε μια υπόθεση μεταξύ Κρατών. Η Κύπρος απάντησε ότι
δεν έδειξε ποτέ με την συμπεριφορά της πρόθεση για παραίτηση του δικαιώματος. Οι δικαστές έκριναν υπέρ
της Κύπρου, με αποζημιώσεις ύψους 30,000,000 ευρώ για το θέμα των αγνοουμένων και 60,000,000 ευρώ για
τους Ελληνοκύπριους της Καρπασίας.
P.J.

ΔΕΕ, C-131/12,
Google κατά Spain,
14 Μαϊου 2014

Το ΔΕΕ εξέδωσε την απόφαση του στην υπόθεση ενός Ισπανού που ζήτησε από τη Google να
αφαιρέσει από τα αποτελέσματα που επέστρεφε η εν λόγω μηχανή αναζήτησης όλους τους
συνδέσμους σε ιστοσελίδες εφημερίδων που περιείχαν αναφορές σε παλαιό χρέος του προς το
δημόσιο εξαιτίας του οποίου κατασχέθηκε έναακίνητο του. Αποφάνθηκε ότι οι φορείς
εκμετάλλευσης αναζητήσης ειναι ´υπεύθυνοι επεξεργασίας´ για σκοπούς της Οδηγίας 95/46/ΕΚ
και έτσι βαρύνονται με την υποχρέωση που επιβάλλει το Αρθρο 12(β)να παράσχουν στο υποκείμενο
προσωπικών δεδομένων, κατόπιν αιτήματος του, μεταξύ άλλων, διαγραφή προσωπικών δεδομένων η
επεξεργασία των οποιών δεν είναι σύμφωνη με την Οδηγία. Το ΔΕΕ τόνισε ότι "...ο μη σύμφωνος
προς την Οδηγία χαρακτήρας μπορεί να προκύπτει όχι μόνο από τον ανακριβή χαρακτήρα των
δεδομένων αλλά, ιδίως, επίσης από το γεγονός ότι αυτά είναι ακατάλληλα, άσχετα προς το οικείο
ζήτημα και υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας..." Με αυτό το τρόπο, το ΔΕΕ
αναγνώρισε στα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων το "δικαίωμα στη λήθη" (right to be
forgotten).
Χ.Μ.

Μεταρρύθμιση του
Κ.πολ.Δ

Δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με τον οποίο επέρχονται
σημαντικές τροποποιήσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο διεξαγωγής της πολιτικής δίκης. Οι αλλαγές αυτές
έρχονται μόλις τρία έτη μετά τις επίσης εκτεταμένες τροποποιήσεις που είχε επιφέρει στον Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας ο ν. 3994/2011.
Ε.Ρ.
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Το Δικαστήριο διευκρινίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι συμβατή με το δίκαιο της ΕΕ η επιβολή
της εκπτώσεως από τους συμβατικούς τόκους ως κυρώσεως για τον πιστωτικό φορέα που δεν ελέγχει, πριν
από τη σύναψη της συμβάσεως δανείου, την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη. Το άρθρο 23 της
οδηγίας 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης έχει την έννοια ότι αποκλείει την εφαρμογή
εθνικού συστήματος κυρώσεων δυνάμει του οποίου, σε περίπτωση παραβάσεως από τον πιστωτικό φορέα της
υποχρεώσεώς του να εκτιμήσει, πριν από τη σύναψη της συμβάσεως δανείου, την πιστοληπτική ικανότητα του
δανειολήπτη διενεργώντας έρευνα στην οικεία βάση δεδομένων, ο πιστωτικός φορέας εκπίπτει από το
δικαίωμά του να εισπράξει συμβατικούς τόκους, αλλά δικαιούται αυτοδικαίως νόμιμους τόκους.
Θ.Π.

