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Απόφαση στην υπόθεση C-398/15
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce κατά
Salvatore Manni

Το ∆ικαστήριο κρίνει ότι δεν υφίσταται κανένα δικαίωµα στη λήθη για τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο µητρώο εταιρειών
Ωστόσο, όταν έχει παρέλθει ένα αρκούντως µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά τη λύση της οικείας
εταιρείας, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, περιορισµένη
πρόσβαση των τρίτων στα δεδοµένα αυτά
Το 2007 ο Salvatore Manni, διαχειριστής εταιρίας στην οποία είχε ανατεθεί έργο ανεγέρσεως
τουριστικού συγκροτήµατος στην Ιταλία, στράφηκε δικαστικώς κατά του εµπορικού επιµελητηρίου
της πόλεως Lecce. Κατ’ αυτόν, τα ακίνητα του εν λόγω συγκροτήµατος δεν εύρισκαν αγοραστές
επειδή προέκυπτε από το µητρώο εταιριών ότι ο ίδιος ήταν ο διαχειριστής µιας άλλης εταιρίας που
είχε κηρυχθεί σε πτώχευση το 1992 και που είχε εκκαθαριστεί το 2005.
Το Tribunale di Lecce (πρωτοδικείο του Lecce, Ιταλία) διέταξε το εµπορικό επιµελητήριο του Lecce
να ανωνυµοποιήσει τα προσωπικά δεδοµένα που συνδέουν τον S. Manni µε την πτώχευση της
πρώτης εταιρίας και το υποχρέωσε να αποκαταστήσει τη ζηµία που προκλήθηκε µε τον τρόπο
αυτό σε βάρος του S. Manni. Επιληφθέν αιτήσεως αναιρέσεως ασκηθείσας από το εµπορικό
επιµελητήριο του Lecce κατά της εν λόγω αποφάσεως, το Corte suprema di cassazione (Ανώτατο
Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, Ιταλία) υπέβαλε στο ∆ικαστήριο διάφορα σχετικά προδικαστικά ερωτήµατα.
Το δικαστήριο αυτό ερωτά αν αντιβαίνει προς την οδηγία περί προστασίας των δεδοµένων των
φυσικών προσώπων1 όπως και προς την οδηγία περί δηµοσιότητας των πράξεων των εταιριών2 η
δυνατότητα κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση, χωρίς χρονικό περιορισµό, στα δεδοµένα που
αφορούν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία περιλαµβάνονται στο µητρώο εταιριών.
Με τη σηµερινή απόφασή του το ∆ικαστήριο σηµειώνει καταρχάς ότι η δηµοσιότητα των µητρώων
των εταιριών αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ασφαλείας δικαίου στις σχέσεις µεταξύ των εταιριών
και των τρίτων, καθώς και στην προστασία ιδίως των συµφερόντων των τρίτων σε σχέση µε τις
µετοχικές εταιρίες και τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, δεδοµένου ότι αυτές παρέχουν ως
εγγύηση έναντι των τρίτων µόνον την εταιρική τους περιουσία. Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει
επιπλέον ότι ζητήµατα για τα οποία είναι αναγκαία η γνώση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
περιλαµβανοµένων στο µητρώο εταιριών, µπορούν να ανακύψουν ακόµη και πολλά έτη µετά τη
λύση µιας εταιρίας. Πράγµατι, λαµβανοµένης υπόψη 1) της ποικιλοµορφίας των δικαιωµάτων και
των νοµικών σχέσεων που µπορούν να αφορούν µια εταιρία στην οποία εµπλέκονται πρόσωπα
από διάφορα κράτη µέλη (τούτο δε ακόµα και µετά τη λύση της) και 2) των σηµαντικών
αποκλίσεων µεταξύ των προθεσµιών παραγραφής που προβλέπονται από τα διάφορα εθνικά
δίκαια, είναι αδύνατο να προσδιοριστεί ένα ενιαίο χρονικό διάστηµα µετά το οποίο να µην
απαιτείται πλέον η καταχώριση των εν λόγω δεδοµένων στο µητρώο και η δηµοσιότητά τους.

1

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδοµένων αυτών (ΕΕ 1995, L 281, σ. 31).
2
Πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1968, περί συντονισµού των εγγυήσεων που απαιτούνται
στα κράτη µέλη εκ µέρους των εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 58, δεύτερη παράγραφος, της Συνθήκης, για την
προστασία των συµφερόντων των εταίρων και των τρίτων µε σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναµες (ΕΕ
ειδ. έκδ. 06/001, σ. 80), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003 (ΕΕ 2003, L 221, σ. 13).
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Υπό τις συνθήκες αυτές, τα κράτη µέλη δεν µπορούν να εγγυώνται στα φυσικά πρόσωπα των
οποίων τα δεδοµένα καταχωρίζονται στο µητρώο εταιριών το δικαίωµα για διαγραφή, ορισµένο
χρόνο µετά τη λύση µιας εταιρίας, των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν.
Το ∆ικαστήριο κρίνει ότι η ως άνω επέµβαση στα θεµελιώδη δικαιώµατα των εµπλεκοµένων (ιδίως
το δικαίωµα σεβασµού του ιδιωτικού βίου, καθώς και το δικαίωµα στην προστασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, που διασφαλίζονται στον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης) δεν είναι αντίθετη προς την αρχή της αναλογικότητας, καθόσον 1) µόνον
περιορισµένος αριθµός δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καταχωρίζεται στο µητρώο εταιριών
και 2) δικαιολογείται τα φυσικά πρόσωπα που αποφασίζουν να ασκήσουν οικονοµική
δραστηριότητα µέσω µετοχικής εταιρίας ή εταιρίας περιορισµένης ευθύνης και που παρέχουν ως
εγγύηση έναντι των τρίτων µόνον την εταιρική περιουσία της εταιρίας αυτής να υποχρεώνονται να
δηµοσιοποιούν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους και τις αρµοδιότητές τους στο πλαίσιο της εν λόγω
εταιρίας.
Εντούτοις, το ∆ικαστήριο δεν αποκλείει ότι, σε ειδικές περιπτώσεις, όταν έχει παρέλθει ένα
αρκούντως µακρύ χρονικό διάστηµα από τη λύση της εταιρίας, επιτακτικοί και θεµιτοί λόγοι
συνδεόµενοι µε τη συγκεκριµένη περίπτωση του ενδιαφεροµένου µπορούν να δικαιολογούν, όλως
εξαιρετικώς, να περιορίζεται η πρόσβαση στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν
εκ µέρους τρίτων που δικαιολογούν ειδικό συµφέρον να λάβουν γνώση των δεδοµένων αυτών.
Ένας τέτοιος περιορισµός προσβάσεως στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να
προκύπτει από εκτίµηση κατά περίπτωση. Εναπόκειται σε κάθε κράτος µέλος να αποφασίσει αν
επιθυµεί στην έννοµη τάξη του έναν τέτοιο περιορισµό της προσβάσεως αυτής.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει
παρόµοιο ζήτηµα.
Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.
Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία
δηµοσιεύσεώς της
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