Θ ποινικι προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων μετά τον Κανονιςμό 680/2016
Γ. Νοφςκαλθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νομικισ Σχολισ Α.Π.Θ.

1. Ειςαγωγι-Οι δυνατότθτεσ του ζλλθνα νομοκζτθ κατά το άρκρο 85 του
Κανονιςμοφ
2. Οι ποινικζσ διατάξεισ του υπό ψιφιςθ νομοςχεδίου: Προςταςία ενόσ
πολυςυλλεκτικοφ εννόμου αγακοφ, όρια αδίκου, ςυρροζσ, δικονομικά
ηθτιματα
3. Συμπεραςματικζσ ςκζψεισ: Διεφρυνςθ ι ςυρρίκνωςθ τθσ προςταςίασ τθσ
ιδιωτικότθτασ

1. Ειςαγωγι
α) Κατά τθν ζναρξθ τθσ δεκαετίασ του 1970 κατζςτθ ςαφισ θ ανάγκθ για τθν
κζςπιςθ ειδικϊν κανόνων διακίνθςθσ των πλθροφοριϊν, που αφοροφν τόςο τθν
ιδιωτικι/ιδιωτικι όςο και τθν δθμόςια/ιδιωτικι ςφαίρα του ανκρϊπου ι αλλιϊσ
τον οίκο, τθν αγορά και τθν εκκλησία, με τθν αρχαιοελλθνικι τουσ ζννοια,1 λόγω τθσ
ολοζνα αυξανόμενθσ επζμβαςθσ των κρατικϊν φορζων ςτισ ανωτζρω ςφαίρεσ. Θ
περίοδοσ αυτι, ζωσ και τα τζλθ περίπου τθσ δεκαετίασ του 1980, ςυνιςτά τθν φάςθ
κατά τθν οποία οι ανωτζρω πλθρoφορίεσ προςτατεφονται και διακινοφνται,
κεωροφμενεσ ωσ αναπόςπαςτα ςυνδεδεμζνεσ με τον άνκρωπο ωσ υποκείμενο του
δικαίου.2 Ζκτοτε, γίνεται αντιλθπτι θ ανάπτυξθ και εδραίωςθ του λεγόμενου
δικτυακοφ ι κυβερνοκαπιταλιςμοφ,3 ο οποίοσ ςτθρίηεται ςε δθμόςια και ιδιωτικά
δίκτυα οικονομίασ και διοίκθςθσ. Θ διακίνθςθ προςωπικϊν πλθροφοριϊν κεωρείται
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. Γηα ηηο δηαθξίζεηο απηέο βι. Κ. Καζηοπιάδη, Η άλνδνο ηεο αζεκαληόηεηαο, (κεη. Κ.
Κοςπεμένος), Αζήλα 2000, ζ. 271-272.
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. Βι. Ι. Ιγγλεζάκη, Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, 2003, ζ. 47 επ., κε πινύζηεο παξαπνκπέο
ζηελ εζσηεξηθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία, Γ. Νούζκαλη, Πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη
πνηληθή δίθε: Αμίεο αληηθαηηθέο ή παξάιιειεο; ΠνηλΓηθ 2003, ζ. 677.
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. Βι. K. Robins/F. Webster, Η επνρή ηνπ ηερλνπνιηηηζκνύ. Από ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο
ζηελ εηθνληθή δσή (κεη. Κ. Μεηαξά), 2002, ζ. 195-197, C. Shapiro/ H. Varian, Οδεγόο ζηξαηεγηθήο ζηε
δηθηπαθή νηθνλνκία, (μεη. Γ. Γεωπγίος), όινη κε πεξαηηέξσ παξαπνκπέο.

πλζον ωσ sine qua non ςτα ανωτζρω ςυςτιματα.4 Θ λειτουργία των προςωπικϊν
δεδομζνων ωσ διακινοφμενθ πιεξνθνξία ζηα αλσηέξσ δίθηπα ραξαθηεξίδεη ηελ
κεηάβαζε ζηελ επνρή ηεο μεηα-πληποθοπίαρ σο δνκηθνύ ζηνηρείνπ ηνπ δηθηπαθνύ
θαπηηαιηζκνύ.5 Γηα ην ιόγν απηό ζεζπίδνληαη ηα αθξαία όξηα ζπιινγήο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ αλσηέξσ πιεξνθνξηώλ-δεδνκέλσλ, ηόζν ζε παλεπξσπατθό όζν θαη
ζε παγθόζκην επίπεδν. Ταπηόρξνλα, θαζίζηαληαη όιν θαη πην δπζδηάθξηηα ηα όξηα
κεηαμύ ηεο δεκόζηαο/ηδησηηθήο θαη ηδησηηθήο/ηδησηηθήο ζθαίξαο ηνπ αλζξώπνπ σο
θνηλσληθνύ όληνο. Δμάιινπ, είλαη επηηαθηηθή πιένλ ε αλάγθε ξύζκηζεο ηεο
δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο δεκόζηαο/δεκόζηαο ζθαίξαο,
όπσο ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο επαθήο ηνπ αηόκνπ κε ηνλ ζθιεξό ππξήλα ηεο θξαηηθήο
εμνπζίαο, πνπ ζπληζηνύλ νη πνηληθέο θαη γεληθά νη παληόο είδνπο δίθεο θαη
δηθαηνδνζίεο πνπ πεγάδνπλ από ην δεκόζην δίθαην, αλάγθε πνπ αλαγλσξίδεηαη ξεηά
πιένλ ζηελ Οδεγία 680/2016 («Οδεγία»)
Σην κεηαμύ, ε εκθάληζε θαη δηάδνζε ηνπ δηαδηθηύνπ επαπμάλεη ηελ αλαγθαηόηεηα
απηή. Βξηζθόκαζηε, ίζσο, ζηελ θάζε ηεο εμέιημεο ηεο κεηα-πιεξνθνξηθήο επνρήο, ε
νπνία άξρηζε ήδε πξηλ κηα δεθαεηία πεξίπνπ,6 θαηά ηελ νπνία ε πιεξνθνξία από
απηνηειέο έλλνκν αγαζό θαη αληηθείκελν ησλ δηθηύσλ δηνίθεζεο κεηαηξέπεηαη πιένλ
ζε δνκηθό ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε δίθηπν απηό θαζ’ εαπηό. Απηή ε κεηάζεζε,
πάλησο, ησλ νξίσλ κεηαμύ ηεο ηδησηηθήο θαη δεκόζηαο ζθαίξαο δελ ζεκαίλεη όηη πξέπεη
λα είλαη πξνζβάζηκε ελ πάζεη πεξηπηώζεη θαη ρσξίο όξνπο θάζε δξαζηεξηόηεηα πνπ δελ
αλαθέξεηαη ζηελ ελ ζηελή ελλνία ηδησηηθή δσή αιιά ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ
δεκόζηα/ηδησηηθή ζθαίξα, ή θαιύηεξα ζηελ έλλνηα ηεο «θνηλσληθήο ηδησηηθόηεηαο».7
Σηελ ακέζσο αλσηέξσ έλλνηα κπνξνύλ λα εληαρζνύλ δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηελ
νηθνλνκηθή/ζπλαιιαθηηθή δξάζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηελ νπνία θάπνηνη εληάζζνπλ ζηελ
έλλνηα ηεο «δεκόζηαο θνηλσληθήο παξάζηαζεο»8 θαη ηελ απνθιείνπλ από ηελ ηδησηηθή
δσή, κέλνληαο έηζη πξνζεισκέλνη ζε κία έλλνηα ηεο ηειεπηαίαο πνπ έρεη πάςεη από
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. Βι. Γ. Νούζκαλη, ό.π., ΠνηλΓηθ 2003, ζ. 678, κε πεξαηηέξσ παξαπνκπέο.
Βι. αλαιπηηθά Ννύζθαιε, Πνηληθή πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, 2007 2 , ζ. 2 επ.
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. Βι. Γ. Νούζκαλη, Η πξνζηαζία ηεο «θνηλσληθήο ηδησηηθόηεηαο», εθεκ. ΤΑ ΝΔΑ, 7.5.2004, ζ.

13.
Βι. Ν. Ανδποςλάκη, Αλαθνίλσζε δεδνκέλσλ από ππάιιειν Τξαπέδεο ζρεηηθώλ κε
ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ επεμεξγαζίαο ζε δηθεγόξν λνκηθνύ
πξνζώπνπ πνπ επξόθεηην λα ζπκβιεζεί κε απηό (Ιδησηηθή γλσκνδόηεζε), ΠνηλΧξ
ΝΑ/278 επ.
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θαηξό λα πθίζηαηαη ζηε κεηακνληέξλα θνηλσλία. Θ ζννοια «χωρίσ δικαίωμα» φαίνεται
να ςυνιςτά όρο φπαρξθσ του τελικοφ αδίκου, διότι αν θ επζμβαςθ ςτο αρχείο
γίνεται νομίμωσ, ιτοι με τθ ςυγκατάκεςθ του υποκειμζνου των δεδομζνων ι με τθν
τιρθςθ των προβλεπόμενων περιπτϊςεων επιτρεπτισ επεξεργαςίασ, τότε θ
προςβολι τθσ ιδιωτικότθτασ δικαιολογείται λόγω προςταςίασ υπζρτερου εννόμου
αγακοφ: είτε των ςυμφερόντων που ζλκουν τρίτοι, ιδιωτικοί ι δθμόςιοι φορείσ, από
τθν

επεξεργαςία

των προςωπικϊν

δεδομζνων

είτε

τθσ ανάπτυξθσ τθσ

προςωπικότθτασ του ίδιου του υποκειμζνου που χορθγεί τα δεδομζνα που τον
αφοροφν για να ςυμμετάςχει ςτα οικονομικά και κοινωνικά δίκτυα.

Σφμφωνα,

εξάλλου, με τα ςθμεία υπ’αρικ. 4, 5, 6 και 7 του προοιμίου του Κανονιςμοφ,
προκφπτουν τα ακόλουκα: θ διαςυνοριακι ροι δεδομζνων είναι πλεον όροσ sine
qua non για τθν ευρωπαϊκι ενοποίθςθ αλλά και τθ ςυνεργαςία με τισ Θ.Π.Α 9. μζςω
τθσ ανάπτυξθσ τθσ ψθφιακισ οικονομίασ και ςυνεπϊσ πρζπει να ςυντελείται
ελεφκερα, εκτόσ αν κίγονται κεμελιϊδθ δικαιϊματα και ελεκερίεσ των προςϊπων
και ιδίωσ του δικαιϊματοσ από τθν επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων.
Αντιςτρζφεται, λοιπόν, τελειωτικά, το ςφςτθμα του κανόνα και τθσ εξαίρεςθσ που
δομικθκε με τθν Οδθγία 95/46 αλλα ςταδιακά άρχιςε να αλλοιϊνεται με τθν
προςκικθ πολλϊν εμβαλωματικϊν περιπτϊςεων επιτρεπτισ επεξεργαςίασ των
προςωπικϊν δεδομζνων ιδθ από το 2003 και ζπειτα. Σιμερα, πλζον, ο κανόνασ
είναι θ επιτρεπτι επεξεργαςία των δεδομζνων ςτισ υπερλεωφόρουσ των
πλθροφοριϊν και δικτφων, οικονομικϊν και κοινωνικϊν και θ εξαίρεςθ θ
απαγορευμζνθ επεξεργαςία. Οη «απώιεηεο» ηεο ηδησηηθόηεηαο ζ’ απηό ην ζύγρξνλν
θνηλσληθννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ζα κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ σο «παξάπιεπξεο»,
ζην κέηξν πνπ πξνθύπηνπλ ιόγσ ηεο δσηηθήο ζεκαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο σο
πνιπζπιιεθηηθό

αληηθείκελν

ησλ

ζύγρξνλσλ

δηθηύσλ

νξγάλσ-

ζεο θαη επηθνηλσλίαο. Σηε θάζε απηή, ε πιεξνθνξία απηνλνκείηαη από ην ππνθείκελν
θαη θαζίζηαηαη θεθαιαηώδνπο ζπκθέξνληνο γηα νιόθιεξε ηελ θνηλσλία, θαζώο
απνζπλδέεηαη ζηαδηαθά από ην πξόζσπν-ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ.
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Βι. άξζξν 14 ηεο Σπκθσλίαο κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο
Ακεξηθήο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε, ΠνηλΓηθ 2003, ζ. 724. Γηα ηε ζπκθσλία απηή βι. Μ. ΚαϊάθαΓκμπάνηι, Η πξώηε εκθάληζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ ζε ζέκαηα έθδνζεο θαη
δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο – Οη ζπκθσλίεο κε ηηο Η.Π.Α., ΠνηλΓηθ 2003, ζ. 733.
Δηδηθόηεξα, δε, γηα ηηο ξπζκίζεηο ηεο αλσηέξσ Σπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα, βι. Α. Βγόνηζα, Γηθαζηηθή ζπλεξγαζία Δ.Δ. θαη Η.Π.Α. Μηα λέα πξννπηηθή ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο ή κηα ήηηα ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ; ΠνηλΓηθ 2003, ζ. 753-754.

β)

Ο

Κανονιςμόσ

θϋςπιςησ

ποινικών

επιβϊλλει
κυρώςεων

ςτα

Κρϊτη-Μϋλη

ιδύωσ

για

τισ

την

υποχρϋωςη

πρϊξεισ

για

τισ

οπούεσ δεν επιβϊλλονται διοικητικϊ πρόςτιμα, ςύμφωνα με τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 84 ΓΚΠΔ. Συνεπώσ, ο εκϊςτοτε

νομοθετικόσ

τησ εςωτερικόσ ϋννομησ τϊξησ θα πρϋπει καταρχόν να περιοριςτεύ
ςτην ποινικοπούηςη των βαρύτερων προςβολών τησ ιδιωτικότητασ
από την επεξεργαςύα προςωπικών δεδομϋνων. Η επιφύλαξη τϋτοιων
κυρώςεων, πϋραν των αντύςτοιχων διοικητικών κατϊ το ϊρθρο 83
ΓΚΠΔ10, για ολόκληρο το πλϋγμα των υποχρεώςεων του ΓΚΠΔ θα
δικαιολογούνταν

μόνο

εξαιρετικώσ

και

ςτην

περύπτωςό

που

πιθανολογεύται μια ευρεύασ εκτϊςεωσ προςβολό τησ ιδιωτικότητασ
ό

του

πληροφοριακού

πρόληψησ

τησ

αυτοκαθοριςμού

ανωτϋρω

διοικητικών

κυρώςεων,

πρϊξησ

με

και

την

κατ’εφαρμογό

προκύπτει

αδυναμύα

απειλό/επιβολό/ϋκτιςη
τησ

αρχόσ

τησ

αναλογικότητασ. Σχετικϊ με το προςτατευόμενο ϋννομο αγαθό,
ςαφϋσ πρϋπει να καταςτεύ ότι τόςο κατϊ τον ΓΚΠΔ όςο και κατϊ
την προώςχύςαςα Οδηγύα 95/46 δεν προςτατεύεται μόνο η «κρύφια»
ζωό ό το απόρρητο του ιδιωτικού βύου, όπωσ εςφαλμϋνα δϋχθηκε
μια

κατεύθυνςη

τησ

νομολογύασ

ςτην

Ελλϊδα11,

αλλϊ

και

η

«κοινωνικό» ιδιωτικότητα12. Κυρύαρχο μϋγεθοσ του πυρόνα τησ
αξιόποινησ

προςβολόσ

παραμϋνει

το

«αρχεύο

προςωπικών

δεδομϋνων», ςόμερα πλϋον κατϊ τον Κανονιςμό και την Οδηγύα «το
ςύςτημα αρχειοθϋτηςησ» το οπούο περιλαμβϊνει ϋνα διαρθρωμϋνο
ςύνολο δεδομϋνων προςβϊςιμων με ςυγκεκριμϋνα κριτόρια, όπωσ

Βλ. ςχετικά Κ. Κόμνιο, Οι γενικοί όποι επιβολήρ διοικηηικών πποζηίμων καηά
ηον Γενικό Κανονιζμό για ηην Πποζηαζία Δεδομένων. Σςμβολή ζηην επμηνεία
ηος άπθπος 83 ηος Γενικού Κανονιζμού για ηην Πποζηαζία Δεδομένων, ΔιΜΕΕ
2017.502
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Βλ. ΣπκβΠιεκΣάκνπ 34/2001, ΠνηλΓηθ 2002.881.
Βι. Ννύζθαιε, ό.π.

και ςτο προγενϋςτερο καθεςτώσ, υπό την ϋννοια ότι η δημιουργύα
αρχεύου εύναι εκεύνη που προκαλεύ τουσ μεγαλύτερουσ κινδύνουσ
για

τον

πληροφοριακό

αυτοκαθοριςμό

και

την

ιδιωτικότητα.

Συγκεκριμϋνα, ςτη νομολογύα του Ανωτϊτου Ακυρωτικού μασ εύχε
γύνει δεκτό, κατϊ την εφαρμογό του Ν 2472/1997 ότι: «Οη πνηληθέο
θπξψζεηο, φπσο άιισζηε είλαη θπζηθφ, ελ φςεη ηεο ηδηάδνπζαο
βαξχηεηάο ηνπο, πξνβιέπνληαη φρη γεληθψο θαη ανξίζησο γηα θάζε
παξάβαζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ, αιιά κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο εηδηθά
πεξηγξαθφκελεο

ζνβαξέο

παξαβάζεηο.

Με

εμαίξεζε

δε

ηηο

πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 5, ε νπνία πνηληθνπνηεί ηηο
παξαβάζεηο ζπγθεθξηκέλσλ απνθάζεσλ ηεο Αξρήο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ, ην θνηλφ ζπλδεηηθφ γλψξηζκα ησλ εηδηθψλ πνηληθψλ
πξνβιέςεσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2472/1997 θαη εθείλν πνπ
πξνζδίδεη βαξχηεηα ζηηο ζρεηηθέο πξάμεηο είλαη ε αλαθνξά ηνπο ζηελ
ηήξεζε

αξρείσλ

πξνζσπηθψλ

δεδνκέλσλ»13.

Θα

πξέπεη

λα

ζεκεησζεί, βέβαηα, φηη ζην ππφ ςήθηζε ζρέδην ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
πνηληθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 70 παξ.1, ε νπνία ζπληζηά θαη ην βαζηθή
κνξθή ηνπ εγθιήκαηνο, ηνλ φξν «αξρείν πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ»,ν
νπνίνο δελ ζπλαληάηαη πνπζελά πιενλ νχηε ζηνλ Καλνληζκφ αιιά
νχηε

θαη

ζην

ζρεηηθφ

λνκνζρέδην,

αληί

ηνπ

«ζπζηήκαηνο

αξρεηνζέηεζεο» ηνπ νπνίνπ ην πεξηερφκελν πξνβιέπεηαη ζηνπο
ζρεηηθνχο

νξηζκνχο

Δξκελεπηηθά

ζαθψο

ηνπ

άξζξνπ

ζπλάγεηαη,

3

παξ.1

σζηφζν,

ζη΄

απφ

ην

ηνπ

ζρεδίνπ.

πιέγκα

ησλ

αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ φηη σο «αξρείν
δεδνκέλσλ

πξνζσπηθνχ

ραξαθηήξα»

λνείηαη

ην

«δηαξζξσκέλν

ζχλνιν δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ είλαη πξνζβάζηκα κε
γλψκνλα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα», ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 αξηζ. 6
ηνπ Καλνληζκνχ θαη ην άξζξν 3 παξ.1 εδ. ζη΄ηνπ ππφ ςήθηζε
ζρεδίνπ.
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Βι. ελδεηθηηθά ΑΠ 499/2013, ΤΝΠ NOMOS

2. Οι ποινικζσ διατάξεισ του υπό ψιφιςθ νομοςχεδίου (άρκρο 70 παρ. 1-7)Ουςιαςτικά και δικονομικά ηθτιματα.

α) Καταρχιν κα πρζπει να παρατθρθκεί ότι προβλιματα δθμιουργοφνται από τθν
ζνταξθ ςτο ίδιο νομοςχζδιο διατάξεων που ςυνιςτοφν αφενόσ εξειδίκευςθ των
διατάξεων του Κανονιςμοφ και αφετζρου ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 680/2016
(«Οδθγία»). Ενόψει

των αλλθλοτεμνόμενων

πεδίων εφαρμογισ αφενόσ

τθσ

Οδθγίασ και αφετζρου του Κανονιςμοφ, κρίνεται μάλλον προβλθματικι θ ςφηευξθ
ςτο ίδιο ςχζδιο τόςο διατάξεων που αφοροφν τθν λιψθ μζτρων που προβλζπονται
ςτον Κανονιςμό όςο και εκείνων που ςυνιςτοφν ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ ςτθν
εςωτερικι ζννομθ τάξθ. Διότι, ο Κανονιςμόσ αφορά γενικά όλο το πεδίο
επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, είτε ςυντελείται από δθμόςιεσ αρχζσ είτε
από ιδιϊτεσ, εκτόσ από τθν επεξεργαςία από αρμόδιεσ αρχζσ για τουσ ςκοποφσ τθσ
πρόλθψθσ, τθσ διερεφνθςθσ, τθσ ανίχνευςθσ ι τθσ δίωξθσ ποινικϊν αδικθμάτων ι
τθσ εκτζλεςθσ ποινικϊν κυρϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςταςίασ και
πρόλθψθσ ζναντι κινδφνων που απειλοφν τθ δθμόςια αςφάλεια, για τθν οποία
εφαρμόηεται θ Οδθγία (άρκρο 2 παρ.2 περ. δϋ του Κανονιςμοφ, άρκρο 1 παρ.1 και 2
παρ.1 τθσ Οδθγίασ).Εν προκειμζνω, κρίνεται ςκόπιμθ όχι μόνο θ αναμόρφωςθ των
διατάξεων του ΚΠΔ περί ποινικοφ μθτρϊου και λιψεωσ αντιγράφων οποιουδιποτε
εγγράφου τθσ ποινικισ διαδικαςίασ, αλλά και θ δόμθςθ ενόσ «αρχείου μεγάλων
εγκλθματολογικϊν δεδομζνων» με ειδικοφσ όρουσ επεξεργαςίασ που υπερβαίνουν
ςαφϊσ τθν επεξεργαςία καταδικαςτικϊν αποφάςεων για τισ ανάγκεσ τιρθςθσ του
ποινικοφ μθτρϊου. Διότι,

προφανϊσ τα ςυλλεγζντα ςτοιχεία για τθν

πρόλθψθ/ανίχνευςθ εγκλθμάτων δεν κα αφοροφν μόνο καταδικαςτικζσ αποφάςεισ
αλλά και δελτία ςφλλθψθσ, ςιμανςθσ ι ακόμθ και απλϊν κλιςεων προσ εμφάνιςθ
μαρτφρων/υπόπτων/κατθγορουμζνων ι και κλθτθρίων κεςπιςμάτων/βουλευμάτων
πρό πάςθσ εκδικάςεωσ ποινικισ υπόκεςεωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 22 του ςχεδίου
και του άρκρου 6 τθσ Οδθγίασ (βλ. ιδίωσ παρ.1 περ. βϋ)

β) Αν επικυμοφςε κανείσ να προβεί ςε μια ςφγκριςθ του άρκρου 70 του ςχεδίου
που αφορά τισ εκεί προβλεπόμενεσ ποινικζσ κυρϊςεισ ςε ςχζςθ με το άρκρο 22 Ν
2472/1997 κα μποροφςε να προβεί ςτισ ακόλουκεσ ςκζψεισ που αφοροφν, τθν
αντικειμενικι υπόςταςθ των εγκλθμάτων, τα όρια του αδίκου, τθν υποκειμενικι
υπόςταςθ, τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά του εγκλιματοσ και τα πικανά
προβλιματα εφαρμογισ λόγω ςυρροισ με άλλα αδικιματα ι εξαιτίασ δικονομικϊν
λόγων:

i)

Σχετικά με τισ τυποποιοφμενεσ πράξεισ και τα όρια αδίκου, λεκτζα είναι
τα ακόλουκα: Ο εςωτερικόσ νομοκζτθσ δόμθςε μια διάταξθ ςτθν οποία θ
χωρίσ δικαίωμα επζμβαςθσ ςτο αρχείο ςυνιςτά προχπόκεςθ του
αξιοποίνου. Διότι, θ ανωτζρω πράξθ λειτουργεί ωσ μζςο από το οποίο
προκφπτουν όλεσ οι

ςτθ ςυνζχεια

τυποποιοφμενεσ πράξεισ

επεξεργαςίασ, οι οποίεσ, προφανϊσ, κεωρείται ότι τελζςτθκαν και αυτζσ
χωρίσ δικαίωμα, αφοφ παράνομθ είναι και θ επζμβαςθ ςτο «αρχείο»
Σθμειϊνεται εδϊ ότι

απαλείφκθκε θ αναφορά ςτα ευαίςκθτα

δεδομζνα, μιασ και δεν υπάρχει ςτον Κανονιςμό και ςτο αντίςτοιχο
νομοςχζδιο θ αντίςτοιχθ κατθγορία. Τυποποιείται ζνα κοινό ζγκλθμα, θ
βαςικι μορφι του οποίου εντάςςεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 70
του ςχεδίου, με εξαίρεςθ τθν πράξθ του άρκρου 70 παρ. 5 του ςχεδίου
που τελείται από τον υπεφκυνο προςταςίασ δεδομζνων («υ.π.ο.»), όπου
το ζγκλθμα είναι γνιςιο ιδιαίτερο. Πυρινασ τθσ απαξίασ τθσ
ςυμπεριφοράσ ςυνιςτά εδϊ θ παραβίαςθ τθσ υποχρζωςθσ εχεμφκειασ
του υ.π.ο. κατά το άρκρο 38 παρ.5 του Κανονιςμοφ. Θ τυποποίθςθ
κρίνεται δικαιολογθμζνθ ενόψει τθσ ανωτζρω υποχρζωςθσ εχεμφκειασ
και λόγω του ότι θ παραβίαςθ αυτισ δεν αναφζρεται ρθτά ςτον
κατάλογο των πράξεων οι οποίεσ επιςφρουν διοικθτικό πρόςτιμο κατά το
άρκρο 83 του Κανονιςμοφ.

Οι πράξεισ του βαςικοφ εγκλιματοσ

ςυνιςτοφν ςτιγμιαίο ζγκλθμα, με εξαίρεςθ τθν πράξθ με τθν οποία τα
δεδομζνα κακίςτανται προςιτά ςε τρίτουσ, θ οποία ςυνιςτά διαρκζσ
ζγκλθμα. Διότι θ επόμενθ χρονικι ςτιγμι μετά τθν ολοκλιρωςθ του
εγκλιματοσ, και εφόςον ο δράςτθσ ζχει τθν ίδια βουλθςθ ζναντι του
εννόμου αγακοφ και δυνατότθτα άρςθσ των αποτελεςμάτων που
προκάλεςε, οδθγεί και πάλι ςτθν πρόκλθςθ και διατιρθςθ τθσ
παράνομθσ κατάςταςθσ που περιγράφεται ςτο νόμο. Απαιτείται πλζον
ρθτά, ςε αντίκεςθ με τον ιςχφοντα νόμο, θ επζμβαςθ ςτο αρχείο
δεδομζνων να λειτουργεί ωσ το μζςο για τθν πρόκλθςθ των
τυποποιοφμενων αποτελεςμάτων επεξεργαςίασ που αναφερονται ςτθ
βαςικι μορφι του εγκλιματοσ. Υπό το κακεςτϊσ το Ν 2472/1997 είχε
γίνει δεκτό, κατά τθν κρατοφςα γνϊμθ ότι: «Γελ ζηνηρεηνζεηείηαη ην
έγθιεκα ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 4 θαη 6 Ν 2472/1997, φηαλ νη
πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ θάλεη θάπνηνο ρξήζε πεξηήιζαλ
ζε γλψζε ηνπ ρσξίο λα εξεπλήζεη θάπνην αξρείν ή ρσξίο λα
ηνπ ηηο έρεη κεηαδψζεη ηξίηνο πνπ επελέβε ζε αξρείν, φπσο
π.ρ., ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξηήιζαλ ζηε γλψζε ελφο
πξφζσπνπ δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη θαηαδίθεο άιινπ, ππφ
ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο δηαδίθνπ ζε ζρεηηθέο δίθεο. Γηφηη, ηφηε
εθιείπεη ε πξνυπφζεζε ηνπ αξρείνπ σο ζηνηρείνπ ηεο
αληηθεηκεληθήο ππνζηάζεσο.»14 Σηε ζεσξία εθθξάζηεθαλ

Βι. ΑΠ 370/2010 ΠνηλΧξ 2011.452, ΑΠ 10/2011, ΤΝΠ NOMOS,
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 499/2013, ΤΝΠ NOMOS, ΑΠ 1110/2013, ΤΝΠ
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1306/2016, ΤΝΠ NOMOS, ΔθΑζ 3140/2004 ΠνηλΓηθ
2005, 683 ΑΠ 2053/2010, ΝΟΜΟS, ΔθΑζ 3140/2004 ΠνηλΓηθ 2005,
683, ΠεληΔθΑζ 596/2016, ΠνηλΓηθ 2016.903, ΤξηκΔθΑζ 837/2013,
φπνπ αληηζ. Πξφηαζε Γ. Μπηζκπίθε θαη παξαηεξήζεηο Ι. Ιγγιεδάθε,
ΠνηλΓηθ
2014.375,
ΣπκβΠιεκΑζ
1281/2014,Αξκ
2015.1190,ΠιεκΘεο 11883/2016, ΤΝΠ NOMOS, ΠιεκΑηγίνπ
396/2017, ΤΝΠ NOMOS
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αληηξξήζεηο ζηελ αλσηέξσ ζεψξεζε,15 κε αθνξκή ηδίσο
επεμεξγαζία

δεδνκέλσλ

απφ

δηθεγφξνπο

ζηα

πιαίζηα

ππεξάζπηζεο εληνιέσλ ηνπο.16 Πξφζθαηα, σζηφζν, ην
Αλψηαην Αθπξσηηθφ καο ζεψξεζε, ζηελ απφθαζή ηνπ
1372/2015,17 φηη ε αλσηέξσ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε είλαη
ζσζηή κφλν φηαλ ν θαηεγνξνχκελνο δηψθεηαη γηα ηνλ
πξψην ηξφπν ηέιεζεο ηνπ αδηθήκαηνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην
άξζξν 22 παξ.4 Ν 2472/1997, ήηνη ηελ επέκβαζε ζε αξρείν
θαη φρη γηα ηνπο ινηπνχο ηξφπνπο πνπ αθνξνχλ ηελ
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Όηαλ ε θαηεγνξία αθνξά ηνπο
ηειεπηαίνπο,

δελ

ρξεηάδεηαη

ν

δξάζηεο

λα

έρεη

πξαγκαηνπνηήζεη πξνεγνπκέλσο «επέκβαζε ζην αξρείν».
Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ζην ζεκείν απηφ φηη

έλλνηα ηνπ

αξρείνπ απνηειεί ηνλ ηξίην αθξνγσληαίν ιίζν ζην ζρήκα
«πξνζσπηθά δεδνκέλα-επεμεξγαζία-αξρείν», ην νπνίν νξίδεη
ηηο ζεκειηψδεηο πξνζιακβάλνπζεο ζπληζηψζεο γηα ηελ
θαηαλφεζε ηνπ δηθαίνπ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ή
αιιηψο, ηελ «πχιε εηζφδνπ» ζην πεδίν ηνπ αδίθνπ, ηφζν
θαηά ην πξντζρχζαλ φζν θαη θαηά ην λέν λνκνζεηηθφ
θαζεζηψο. Χξεζηκεχεη, εμάιινπ, θαη σο κέζν ζπγθξφηεζεο
ηεο κνλάδαο ηνπ ελλφκνπ αγαζνχ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
απηνθαζνξηζκνχ.

Ο

Ν

2472/1997

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα

νξίδεη

σο

αξρείν

έλα δηαξζξσκέλν

ζχλνιν δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία είλαη
πξνζηηά κε γλψκνλα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Η χπαξμε
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Βλ. Ι. Ιγγλεζάκη, Επέμβαζη ζε απσείο δεδομένων πποζωπικού σαπακηήπα

(γνωμ.), ΠοινΔικ 2013.929, με περαιτέρω παραπομπέσ,Δ. Μεταξάκη,

Η

πνηληθή πξνζηαζία ηνπ Ν 2472/1997 δελ εθηείλεηαη κφλν ζε "θξπθά" πξνζσπηθά δεδνκέλα,
ΠεηξΝνκ 2017.248

Βι.Ε Αλεξανδροποφλου-Αιγςπηιάδος, Η επεξεπγαζία πποζωπικών δεδομένων καηά ηην
άζκηζη ηος δικηγοπικού επαγγέλμαηορ (ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν 2472/1997), Απμ
2009. 1293 επ.
17
ΠνηλΓηθ 2016.901
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δηάξζξσζεο απαηηεί λα πθίζηαληαη εηδηθά, φζνλ αθνξά ηα
πξφζσπα, θξηηήξηα ψζηε λα είλαη επρεξήο ε πξφζβαζε ζηα
δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα18. Η έλλνηα ηνπ αξρείνπ
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πξνυπνζέηεη ηελ ηαμηλφκεζε
ησλ δεδνκέλσλ κε θξηηήξηα
πνηνηηθά

ραξαθηεξηζηηθά,

πνπ έρνπλ ηα αλσηέξσ
θαη’αληηζηνηρία

κε

ηελ

ειεθηξνληθή επεμεξγαζία , ζηελ νπνία ε δηάξζξσζε είλαη
εγγελήο

θαη

επηηξέπεη

ηελ

επρεξή

αλαδήηεζε

ησλ

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Η δηαπίζησζε αλ έλα αξρείν είλαη
δηαξζξσκέλν

ή

φρη

εμαξηάηαη

απφ

ηα

θξηηήξηα

ηεο

δηάξζσζεο, ήηνη απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ πιεξνθνξηψλ
βάζεη ησλ νπνίσλ είλαη δνκεκέλν έλα αξρείν . Η επηινγή
ησλ

θαηεγνξηψλ

επεμεξγαζίαο.

Ο

απηψλ
ηξφπνο

αλήθεη

ζηνλ

επεμεξγαζίαο

ππεχζπλν

αθνξά

θαη

ηα

θαζνξηδφκελα θξηηήξηα επεμεξγαζίαο. Τα θξηηήξηα πξέπεη λα
είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη εηδηθά. Τα αλσηέξσ θξηηήξηα κπνξεί
λα

είλαη

πξνζσπνπαγή,

δειαδή

λα

ζπλδένληαη

κε

θαηεγνξίεο πξνζψπσλ, ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ νπνίσλ
κπνξεί λα θαηαιήμεη θάπνηνο κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν κέζα
απφ ηα ίδηα ηα δεδνκέλα, ή ιεηηνπξγηθά, δειαδή λα
αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο
εμππεξεηεί ην αξρείν.
ηαμηλνκεκέλν

ιεηηνπξγίεο, ηηο νπνίεο

Τν «αξρείν» πξέπεη λα είλαη

κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ψζηε λα κπνξεί

λα γίλεη άκεζα ή έκκεζα ηαπηνπνίεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ
δεδνκέλσλ.19 Αλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο κπνξεί κφλν ν
ίδηνο θαη φρη νπνηνζδήπνηε ηξίηνο, κεηά απφ αλαδήηεζε
κεηαμχ άιισλ δεδνκέλσλ λα βξεί ηηο θξίζηκεο πιεξνθνξίεο
πνπ

ηαπηνπνηνχλ

έλα

θπζηθφ

πξφζσπν,

δειαδή

ην

βι. ΑΠΓΠΧ 122/2012, ζηνλ ηζηφηνπν www.dpa.gr. Σηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη
θαη ην Αλψηαην Αθπξσηηθφ καο (βι ΑΠ 499/2013, ΤΝΠ NOMOS)
19
βι. αλαιπηηθά Φ. Μηηιεηηνλ, Αξρείν πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζε Λ. Κνηζαιή
(επηκ), Πξνζσπηθά Γεδνκέλα, Αλάιπζε-Σρφιηα-Δθαξκνγή, εθδ. Ννκηθή
Βηβιηνζήθε, 2016, ζ. 60 επ
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ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, ηφηε δελ ζπληξέρεη ε έλλνηα
ηνπ δηαξζξσκέλνπ αξρείνπ, φπσο θξίζεθε απφ ηελ ΑΠΓΠΧ
ζηελ πεξίπησζε ησλ δηάζπαξησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ
πνπ θαηείρε δεκνζηνγξάθνο γηα ηελ εξσηηθή δσή νξηζκέλσλ
αηφκσλ, ελψ ζπληξέρεη ε έλλνηα ηνπ δηαξζξσκέλνπ αξρείνπ
φηαλ ηα ζηνηρεία απηά πξνβιεζνχλ ζε ηειενπηηθή εθπνκπή
πνπ καγλεηνζθνπείηαη.20
ii) Ωο πξνο ηελ υποκειμενική υπόσταση ησλ ηππνπνηνχκελσλ
πξάμεσλ, ζα κπνξνχζαλ λα δηαηππσζνχλ νη αθφινπζεο ζθέςεηο: α)
το βαςικό ζγκλθμα αλλά και θ απλά διακεκριμζνθ μορφι του τιμωροφνται μόνο
όταν τελοφνται με δόλο (και ενδεχόμενο, ςφμφωνα με τα άρκρα 70 παρ.1 και 2 του
ςχεδίου,ςε αντίκεςθ με το ςιμερα ιςχφον άρκρο 22 παρ.8 Ν 2472/1997, όπου
τυποποιείται θ εξ αμελείασ πράξθ. Δικαιολογθμζνα, μιασ και για τισ εξ αμελείασ
προςβολζσ μπορεί να επιβλθκεί διοικθτικι κφρωςθ κατά τα άρκρα 69 του
Κανονιςμοφ και 83 του ςχεδίου β) Θ ιδιαίτερα διακεκριμζνθ μορφι τθσ πράξθσ που
τυποποιείται ςτο άρκρο 70 παρ.3 του ςχεδίου τιμωρείται και αυτι ομοίωσ. Στο
ςθμείο αυτό κα πρζπει να ειπωκεί αφενόσ ότι οι πράξεισ τόςο τθσ χωρίσ δικαίωμα
επζμβαςθσ ςε αρχείο όςο και οι πράξεισ επεξεργαςίασ κατά το άρκρο 70 παρ.1
πρζπει να είναι πρόςφορεσ να προκαλζςουν το ςκοποφμενο όφελοσ/ηθμία/βλάβθ.
Δεν χρειάηεται, ωςτόςο, αντιςτοιχία μεταξφ του οφζλουσ του δράςτθ/άλλου και τθσ
ηθμίασ/βλάβθσ ςε τρίτον, π.χ. με τθν καταςτροφι δεδομζνων πελατολογίου
εμπορικοφ ανταγωνιςτι, όπου μπορεί ο δράςτθσ να μθν ζχει και κανζνα όφελοσ εκ
τθσ ηθμίασ ςτο κφμα.
iii) Προβλιματα κατ’ιδζα ςυρροισ κα μποροφςαν να προκφψουν με τα ακόλουκα
αδικιματα: Με το κακοφργθμα του άρκρου 11 παρ.1 Ν 3917/2011 περί διατιρθςθσ
από παρόχουσ δθμόςιων δικτφων τθλεπικοινωνιακϊν προςωπικϊν

δεδομζνων

κζςθσ και κίνθςθσ. Φρονοφμε ότι θ ςυρροι είναι φαινομενικι, όπου θ τελευταία
διάταξθ απορροφά τθν επεξεργαςία κατά το άρκρο 70 παρ.1 του νομοςχεδίου, θ
οποία λειτουργεί ωσ αναγκαίο μζςο για τθν πράξθ του ανωτζρω άρκρου 11,
προκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι αξιολόγθςθ τθσ ίδιασ ςυμπεριφοράσ. Oμοίωσ
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φαινομενικι κα είναι θ ςυρροι με το κακοφργθμα του άρκρου 370 Δ παρ.1 ΠΚ,
όταν θ αποτφπωςθ δεδομζνων ςτο ανωτζρω ζγκλθμα αφορά προςωπικά δεδομζνα,
όπου θ ανωτζρω διάταξθ απορροφά τισ πλθμμελθματικζσ εκδοχζσ τθσ πράξθσ του
άρκρου 70 του ςχεδίου λόγω λειτουργίασ τθσ τελευταίασ ωσ αναγκαίου μζςου και
ςυναπαξιολόγθςθσ τθσ προςβολισ τθσ ιδιωτικότθτασ ςτθ διάταξθ του άρκρου 370 Δ
ΠΚ. Αντίκετα, αλθκινι κα είναι θ ςυρροι με το άρκρο 292 Β ΠΚ περί παρακϊλυςθσ
λειτουργίασ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, ςτθν περίπτωςθ που το ανωτζρω
αποτζλεςμα

επζρχεται

π.χ.

με

ειςαγωγι/καταςτροφι/αλλοίωςθ/διαβίβαςθ

ψθφιακϊν δεδομζνων από τα οποία ταυτοποιοφνται ι μποροφν να ταυτοποιθκοφν
φυςικά πρόςωπα. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ςυρροι κα είναι αλθκινι λόγω
ετερότθτασ των εννόμων αγακϊν ςτισ δφο διατάξεισ και μθ ςυναπαξιολόγθςθσ ςτο
άρκρο 70 παρ.1 του ςχεδίου

τθσ πρόκλθςθσ κινδφνου ςτα πλθροφορικά

ςυςτιματα. Ηιτθμα ςυρροισ κα προκφψει μεταξφ του εγκλιματοσ παραβίαςθσ
εχεμφκειασ από τον υ.π.ο., κατά το άρκρο 70 παρ.5 του ςχεδίου και του άρκρου
371ΠΚ περί παραβίαςθσ επαγγελματικισ εχεμφκειασ, τθν οποία υποχρζωςθ φζρει
και ο υ.π.ο. κατά το άρκρο 48 παρ.6 του ςχεδίου και 38 παρ. 5 του Κανονιςμοφ. Θ
ανωτζρω ςυρροι κα είναι φαινομενικι και κα εφαρμοςτεί, ςφμφωνα με τθν αρχι
τθσ επικουρικότθτασ, θ διάταξθ του υπό ψιφιςθ ςχεδίου λόγω προςβολισ όχι μόνο
του απορριτου αλλά και τθσ ιδιωτικότθτασ, που αφορά προςωπικά δεδομζνα τα
οποία δεν εντάςςονται ςτον εν ςτενι εννοία ιδιωτικό βίο.
iv) Σχετικά με πικανά δικονομικά ηθτιματα που μπορεί να προκφψουν κατά τθν
εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων του υπό ψιφιςθ ςχεδίου: i) Θ κατ’ζγκλθςθ
δίωξθ των τυποποιοφμενων πράξεων προχποκζτει αφενόσ τθν προςβολι ενόσ
αμιγϊσ ατομικοφ εννόμου αγακοφ και τθν εξουςία διακζςεωσ αυτοφ. Είναι γεγονόσ,
ωςτόςο, ότι θ χωρίσ δικαίωμα επζμβαςθ ςτο αρχείο δεδομζνων κίγει και
ςυμφζροντα τρίτων επί τθσ πλθροφορίασ που ενςωματϊνεται ςτα προςωπικά
δεδομζνα, όπωσ προκφπτει από τθν κατάςτρωςθ των επιτρεπτϊν μορφϊν
επεξεργαςίασ δεδομζνων για τθν προάςπιςθ ςυμφερόντων των εργοδοτϊν, του
Δθμοςίου ι των διαφόρων δικαςτικϊν ι αλλων δθμοςίων αρχϊν όταν
επεξεργάηονται δεδομζνα για προβλεπόμενουσ ςτο νόμο ςκοποφσ. Εξάλλου, ςε
περιπτϊςεισ μαηικισ προςβολισ δεδομζνων, π.χ. μιασ αςφαλιςτικισ εταιρείασ ι

μιασ τράπεηασ, ο αρικμόσ των κιγζντων προςϊπων είναι άδθλοσ, γεγονόσ που κα
δθμιουργοφςε δυςκολίεσ ςτθ δίωξθ των ςχετικϊν. πράξεων. H κεϊρθςθ, πάντωσ,
του «αρχείου προςωπικϊν δεδομζνων», ι πλζον κατά τον Κανονιςμό, του
«ςυςτιματοσ αρχειοκζτθςθσ» ωσ εννόμου αγακοφ, που ςυμπυκϊνει μζςα του τόςο
τον πλθροφοριακό αυτοκακοριςμό όςο και ςυμφζροντα τρίτων επί των
προςωπικϊν δεδομζνων, δίνει τθ δυνατότθτα να υποβλθκεί ζγκλθςθ και από τον
υπεφκυνο επεξεργαςίασ του ανωτζρω αρχείου, υπό τθν ιδιότθτά του ωσ άμεςα
πακόντοσ εκ τθσ ανωτζρω πράξθσ προςβολισ. Διότι, ο ίδιοσ διατθρεί το «ςφςτθμα
αρχειοκζτθςθσ» ςτθν ςφαίρα «πλθροφοριακισ» εξουςίαςισ του κακορίηοντασ το
ςκοπό επεξεργαςίασ . Θ ανωτζρω κζςθ ενιςχφεται από τθν πρόβλεψθ ςτο προοίμιο
του Κανονιςμοφ τθσ ςκοπιμότθτασ του νζου ρυκμιςτικοφ πλαιςίου για τθν ελεφκερθ
κυκλοφορία των προςωπικϊν δεδομζνων, διότι ακριβϊσ οι πλθροφορίεσ που τα
ενςωματϊνουν ςυνιςτοφν δομικό ςτοιχείο τθσ ψθφιακισ οικονομίασ, ξεπερνϊντασ
τθν προςταςία ενόσ ατομικοφ εννόμου αγακοφ. Ιδιαίτερα ενδιαφζρον είναι το
ερϊτθμα αν τυχόν είναι δυνατι θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ πολιτικισ αγωγισ για
λογαριαςμό του υποκειμζνου των δεδομζνων από τουσ μθ κερδοςκοπικοφσ
οργανιςμοφσ του άρκρου 68 παρ.2 εδ. γϋ νομοςχεδίου, ςφμφωνα με το οποίο το
υποκείμενο των δεδομζνων μπορεί να ανακζςει ςε μθ κερδοςκοπικοφσ φορείσ
(οργανϊςεισ, ςωματεία, ενϊςεισ χωρίσ νομικι προςωπικότθτα) τθν άςκθςθ για
λογαριαςμό του τυ δικαιϊματοσ αποηθμίωςθσ, εκ τθσ παρανόμου επεξεργαςίασ
προςωπικϊν δεδομζνων , κατά το άρκρο 82 του Κανονιςμοφ και 67 του ςχεδίου.
Φρονοφμε ότι θ ανωτζρω διάταξθ παρζχει τθ βάςθ για τθν ενεργθτικι
νομιμοποίθςθ του εν λόγω μθ κερδοςκοπικοφ φορζα για τθν υποβολι τθσ διλωςθσ
παράςταςθσ πολιτιικισ αγωγισ ι ενϊπιον των ποινικϊν δικαςτθρίων

κατά τα

άρκρα 63 και 82 ΚΠΔ

3. Συμπεραςματικζσ ςκζψεισ.
Κρίςιμο και κομβικισ ςθμαςίασ παραμζνει το γεγονόσ ότι ο ζλλθνασ νομοκζτθσ δεν
φαίνεται να οριοκετεί με ςαφινεια οφτε το είδοσ-είναι άραγε κάποιασ μορφισ
απόρρθτο ι μια όψθ τθσ προςωπικισ ελευκερίασ, ενόψει και τθσ κατ’ζγκλθςθ

δίωξθσ των ςχετικϊν πράξεων, ι το ίδιο το αρχείο/ςφςτθμα αρχειοκζτθςθσ
δεδομενων- οφτε τθν ζκταςθ προςταςίασ του κιγόμενου εννόμου αγακοφ ςτο
άρκρο 70 του υπό ψιφιςθ ςχεδίου. Διότι, κατά το ςχζδιο, τιμωροφνται πράξεισ
επεξεργαςίασ/εκμετάλλευςθσ των δεδομζνων που προζκυψαν από τθν χωρίσ
δικαίωμα επζμβαςθσ ςε αρχείο προςωπικϊν δεδομζνων και όχι κάκε ενζργεια
παράνομθσ επεξεργαςίασ που αφορά δεδομζνα που ζχουν περιλθφκεί ι πρόκειται
να περιλθφκοφν ςε «ςφςτθμα αρχειοκζτθςθσ» κατά τον Κανονιςμό. Θ ανωτζρω
επιλογι του νομοκζτθ κινείται ςε μια κατεφκυνςθ ςυρρίκνωςθσ τθσ προςταςίασ του
ατόμου από τθ παράνομθ επεξεργαςία δεδομζνων. Λαμβανομζνου, εξάλλου,
υπόψιν του άρκρου 5 τθσ Οδθγίασ, ςε ςυνδυαςμό με το προβλεπόμενο πεδίο
επεξεργαςίασ μόνο για λόγουσ πρόλθψθσ, διερεφνθςθσ/ανίχνευςθσ δίωξθσ
εγκλθμάτων ποινικϊν κυρϊςεων ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ, κρίνεται ςκόπιμθ όχι
μόνο θ αναμόρφωςθ των διατάξεων του ΚΠΔ περί ποινικοφ μθτρϊου και λιψεωσ
αντιγράφων οποιουδιποτε εγγράφου τθσ ποινικισ διαδικαςίασ, αλλά και θ δόμθςθ
ενόσ «αρχείου μεγάλων εγκλθματολογικϊν δεδομζνων» με ειδικοφσ όρουσ
επεξεργαςίασ που υπερβαίνουν

ςαφϊσ τθν επεξεργαςία καταδικαςτικϊν

αποφάςεων για τισ ανάγκεσ τιρθςθσ του ποινικοφ μθτρϊου. Αυτό το υπεραρχείο,
το οποίο κα διαχειρίηονται δθμόςιεσ Αρχζσ, ςίγουρα ςυνιςτά ζναν ςαφι περιοριςμό
τθσ προςταςίασ των κεμελιωδϊν ελευκεριϊν του ατόμου, το οποίο δεν είναι πλζον
καταδικαςκείσ, οφτε καν κατθγοροφμενοσ/φποπτοσ τζλεςθσ εγκλιματοσ, αλλά απλά
φποπτοσ να τελζςει ςτο μζλλον ζγκλθμα ι φζρεται ωσ πικανόσ πλθροφοριοδότθσ
για τελεςκζντα ι μελλοντικά εγκλιματα (βλ. άρκρο 6 περ. α, β και δ τθσ Οδθγίασ).
Το ςυμπζραςμα που προκφπτει, προςωρινά ίςωσ, είναι ότι ο ζλλθνασ νομοκζτθσ
οφείλει να επαναξιολογιςει τισ βαςικζσ επιλογζσ του ςτο ςυνολικό ιςχφον ςφςτθμα
ροισ πλθροφοριϊν-προςωπικϊν δεδομζνων ςε όλουσ τουσ κλάδουσ δικαίου, ϊςτε
να προβεί ςε μια επιτυχθμζνθ ενςωμάτωςθ των κρίςιμων ςτακμίςεων του
ευρωπαϊκϊν νομοκετικϊν οργάνων

