ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ
ΘΡΑΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΣΜΖΜΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΓΗΗΓΡΤΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

Η ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΑΡΥΩΝ ΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ
ΣΟΙΥΔΙΑ Δ ΠΟΙΝΙΚΔ ΤΠΟΘΔΔΙ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία
ηνπ
Δςάγγελος Β. Φαπμακίδη

Θεζζαλονίκη, 11/2019

Η ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΑΡΥΩΝ ΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ
ΣΟΙΥΔΙΑ Δ ΠΟΙΝΙΚΔ ΤΠΟΘΔΔΙ

Δπάγγεινο Β. Φαξκαθίδεο
Πηπρίν Ννκηθήο ρνιήο ΓΠΘ, 2017

Γηπισκαηηθή Δξγαζία
ππνβαιιφκελε γηα ηε κεξηθή εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟ ΓΗΚΑΗΟ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο
Θενράξεο Η. Γαιαθνχξαο

Δγθξίζεθε απφ ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ηελ 2/11/2019
Ολνκαηεπψλπκν 1

Ολνκαηεπψλπκν 2

Ολνκαηεπψλπκν 3

...................................

...................................

...................................

Δπάγγεινο Β. Φαξκαθίδεο

2

Πεπίλητη
ήκεξα, εγθιεκαηηθέο πξάμεηο δχλαηαη λα ηεινχληαη ηαρχηαηα κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ
ηα πην απνκαθξπζκέλα ζεκεία ηνπ πιαλήηε θαη λα αλαπηχζζνπλ ηα εγθιεκαηηθά απνηειέζκαηά
ηνπο ζε πνιιά θξάηε ηαπηφρξνλα. Σελ ίδηα ζηηγκή, ηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαθάιπςε ηνπ δξάζηε ή λα απνδείμνπλ ηελ ελνρή ηνπ κπνξνχλ
λα απνζεθεχνληαη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ πιαλήηε. Έηζη, ε ζπλεξγαζία ησλ Αξρψλ επηβνιήο
ηνπ Νφκνπ φισλ ησλ θξαηψλ ηνπ θφζκνπ αλαδεηθλχεηαη πεξηζζφηεξν αλαγθαία απφ πνηέ γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Κπβεξλνεγθιήκαηνο.
Δπί ηνπ παξφληνο, γηα ηελ πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα ζε παγθφζκην
επίπεδν ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ηεο χκβαζεο γηα ην Έγθιεκα
ζηνλ Κπβεξλνρψξν. ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), ην βαζηθφηεξν «εξγαιείν» ησλ
Αξρψλ απνηειεί ε Δπξσπατθή Δληνιή Έξεπλαο. Χζηφζν, ε πιεηνςεθία ησλ δηαδηθηπαθψλ
εηαηξηψλ – «θνινζζψλ» εδξεχνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ). Μεηαμχ ΔΔ
θαη ΖΠΑ έρεη ππνγξαθεί πκθσλία Ακνηβαίαο Γηθαζηηθήο πλδξνκήο ήδε απφ ην έηνο 2003 θαη
εθαξκφδεηαη απφ ην 2010. Σέινο, ν κεγάινο φγθνο ησλ αηηεκάησλ ζπλδξνκήο ησλ Δπξσπατθψλ
Αξρψλ πξνο ηηο ΖΠΑ θαη ε αλάγθε γηα ηαρχηεξε πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα,
ιφγσ θπξίσο ηνπ επκεηάβιεηνπ ραξαθηήξα ηνπο, δεκηνχξγεζαλ έλα λέν κνληέιν ζπλεξγαζίαο: ε
λνκνζεζία ησλ ΖΠΑ επηηξέπεη ζηνπο Παξφρνπο Τπεξεζηψλ λα ζπλεξγάδνληαη απεπζείαο κε ηηο
Αξρέο επηβνιήο ηνπ Νφκνπ άιισλ Κξαηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ Κξαηψλ ηεο ΔΔ, ζέηνληαο
φκσο θάπνηνπο ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο.
Ζ αλάγθε γηα ηε ζέζπηζε απνηειεζκαηηθψλ ζεζκψλ δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο
εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο νδήγεζε
πξφζθαηα ζε έληνλεο ζπδεηήζεηο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο, ηφζν ζε Δπξσπατθφ φζν θαη ζε
παγθφζκην επίπεδν. ηηο 17 Απξηιίνπ 2018 ε Δπηηξνπή ελέθξηλε δχν λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο: ηελ
Πξφηαζε Καλνληζκνχ ζρεηηθά κε ηελ Δπξσπατθή Δληνιή Τπνβνιήο θαη ηελ Δπξσπατθή Δληνιή
Γηαηήξεζεο ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο θαη ηελ Πξφηαζε
Οδεγίαο ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ θαλφλσλ γηα ηνλ νξηζκφ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ
κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζην πιαίζην πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ, ε νπνία
ζπκπιεξψλεη ηνλ παξαπάλσ Καλνληζκφ. Δμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ
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κέζσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο πξνεγήζεθαλ ζηηο ΖΠΑ., φπνπ ζηηο 23 Μαξηίνπ 2018 εθδφζεθε
απφ ην Κνγθξέζν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο ν Νφκνο Clarifying Lawful Use of
Overseas Data (CLOUD) Act, γηα ηελ απνζαθήληζε ηεο λφκηκεο ρξήζεο δεδνκέλσλ ζην
εμσηεξηθφ. Μεηαμχ ησλ άιισλ ν Νφκνο απηφο εμνπζηνδνηεί ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ησλ ΖΠΑ
λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο κε μέλεο θπβεξλήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη μέλεο θπβεξλήζεηο
κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηαρεία πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα, πνπ δηαηεξνχληαη εληφο ηεο
επηθξάηεηαο ησλ ΖΠΑ. Έηζη, άλνημε ν δξφκνο γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ
ΖΠΑ θαη ΔΔ γηα ηελ ππνγξαθή χκβαζεο Ακνηβαίαο Γηθαζηηθήο πλδξνκήο ζηνλ ηνκέα ησλ
ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, δηαπξαγκαηεχζεηο, νη νπνίεο
μεθίλεζαλ επίζεκα ηελ 6ε Ηνπλίνπ 2019. Σέινο, ζε παγθφζκην επίπεδν, ηελ ίδηα εκέξα ην
Δπξσπατθφ πκβνχιην εμνπζηνδφηεζε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα δηαπξαγκαηεπζεί εθ κέξνπο
ηεο ΔΔ ην Γεχηεξν Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ην
έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρψξν.
Λέξειρ Κλειδιά: Κπβεξλνέγθιεκα, Ζιεθηξνληθά Απνδεηθηηθά Μέζα, Πνηληθφ Γίθαην,
χκβαζε γηα ην Έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρψξν, πκθσλία Ακνηβαίαο Γηθαζηηθήο πλδξνκήο,
Δπξσπατθή Δληνιή Έξεπλαο, Δπξσπατθή Δληνιή Τπνβνιήο, Δπξσπατθή Δληνιή Γηαηήξεζεο,
Γεχηεξν Πξφζζεην Πξσηφθνιιν χκβαζεο γηα ην Έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρψξν, Clarifying
Lawful Use of Overseas Data (CLOUD) Act
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Abstract
Nowadays, crimes can be carried out quickly through the Internet from the most remote
parts of the world and can spread their criminal effects in many states simultaneously. At the
same time, electronic evidence that could lead to the discovery of the offender or prove his
responsibility can be stored anywhere on the planet. Thus, the co-operation of the law
enforcement authorities of all the states of the world is more than ever needed to tackle
Cybercrime.
At present, the provisions of international cooperation in the Convention on Cybercrime
apply to access to electronic evidence worldwide. At European Union level, the main tool used
by the Authorities is the European Investigation Order. However, the vast majority of web-based
companies are in the US. An EU-US Mutual Legal Assistance Treaty has been signed since
2003, which has been in force since 2010. Finally, the volume of European Authorities' requests
to the US and the need for faster access to electronic evidence, largely due to their volatile
nature, have created a new model of cooperation: US law allows Service Providers to work
directly with Authorities enforcing the Law of other States, such as those of the EU, but
imposing some significant restrictions.
The need to establish effective cross-border co-operation institutions, in particular in the
field of electronic evidence in criminal matters, has recently led to intense debate and
negotiation, both at European and global level. On 17 April 2018, the Commission adopted two
legislative proposals: the Proposal for a Regulation on European Production and Preservation
Orders for electronic evidence in criminal matters and the Proposal for a Directive laying down
harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering
evidence in criminal proceedings, which supplements the above Regulation. Developments in the
field of electronic evidence in criminal cases preceded the US, where on March 23, 2018, the
United States Congress passed the Clarifying Lawful Use of Overseas Data (CLOUD) Act to
clarify legal use of data abroad. Among other things, this Act empowers the US executive to
conclude agreements with foreign governments that allow foreign governments to gain rapid
access to data held within US territory. This opened the way for the opening of negotiations
between the US and the EU on the signing of a Mutual Assistance Convention in the field of
electronic evidence in criminal matters, negotiations that officially began on 6 June 2019.
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Finally, at the global level, day the European Council authorized the European Commission to
negotiate on behalf of the EU the Second Additional Protocol to the Council of Europe
Convention on Cybercrime.

Keywords: Cybercrime, Electronic Evidence, Criminal Law, Convention on Cybercrime,
Mutual Legal Assistance Treaty, European Investigation Order, European Production Order,
European Preservation Order, Second Additional Protocol to the Council of Europe Convention
on Cybercrime, Clarifying Lawful Use of Overseas Data (CLOUD) Act
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Ππόλογορ – Δςσαπιζηίερ

Οινθιεξψλνληαο ηηο ζπνπδέο κνπ ζην Γητδξπκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ (ΓΠΜ) ―Γίθαην θαη Πιεξνθνξηθή‖ κε ηελ παξάδνζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ηα
ζπλαηζζήκαηά κνπ είλαη αλάκεηθηα: αθελφο ληψζσ ραξά γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ
ζπνπδψλ κνπ θαη αθεηέξνπ ιχπε, δηφηη έλα πνιχ φκνξθν ηαμίδη θηάλεη ζην ηέινο ηνπ.
Λίγν πξηλ ην ηέινο ινηπφλ, ληψζσ ηελ εζηθή ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ
Γηεπζχληξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, Καζεγήηξηα Δπγελία Αιεμαλδξνπνχινπ - Αηγππηηάδνπ, αιιά
θαη φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ -πξσηνπνξηαθνχ γηα ηα δεδνκέλα ηεο ρψξαο καο- Γητδξπκαηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ γηα ην λέν «παξάζπξν», πνπ κνπ άλνημαλ ζε έλαλ κέρξη πξφηηλνο άγλσζην ζε εκέλα- καγηθφ θφζκν, ηνλ θφζκν ηεο Πιεξνθνξηθήο.
Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηνλ αμηφηηκν Καζεγεηή θ. Θενράξε Η. Γαιαθνχξα γηα
ηελ πνιχηηκε ππνζηήξημή ηνπ ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηελ ακέξηζηε
εκπηζηνζχλε, ηελ νπνία επηδεηθλχεη πξνο ην πξφζσπφ κνπ. Γίρσο ηελ εκβξίζεηά ηνπ, ηε
γελλαηφδσξε, απιφρεξε θαη αληδηνηειή ζπλδξνκή ησλ βαζχηαησλ γλψζεψλ ηνπ, ηνπ αέλανπ
ελδηαθέξνληφο ηνπ γηα ηελ επηζηήκε ηνπ Γηθαίνπ θαη ηεο αθνχξαζηεο εθ κέξνπο ηνπ
παξαθνινχζεζεο ησλ ηξερνπζψλ εμειίμεσλ, ε εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ήηαλ
αλέθηθηε.
Φπζηθά, ην ηαμίδη απηφ δε ζα ήηαλ ηφζν φκνξθν ρσξίο ηνπο «ζπλεπηβάηεο» - ζπκθνηηεηέο
κνπ. Γηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, δηθεγφξνη, αζηπλνκηθνί, επηζηήκνλεο ηεο Πιεξνθνξηθήο αιιά θαη
άιισλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, κνηξαζηήθακε επηζηεκνληθέο αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο,
θαζψο θαη αμέραζηεο αθαδεκατθέο θαη «εμσ-αθαδεκατθέο» ζηηγκέο. ε απηνχο αθηεξψλεηαη ε
παξνχζα εξγαζία.
Ίζσο ηειηθά, πξάγκαηη, ην «ηαμίδη» λα είλαη πην φκνξθν απφ ηνλ «πξννξηζκφ».

Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο 2019
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ΔΙΑΓΩΓΗ
i. Δηζαγσγηθό ππόβαζξν
Μηα εξγαζία πνπ πξαγκαηεχεηαη δεηήκαηα ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο δε ζα κπνξνχζε λα
μεθηλά κε άιιε θξάζε, πιελ ηεο αθφινπζεο: ―Η ηερλνινγία ζήκεξα έρεη εηζρσξήζεη ζε θάζε
πηπρή ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο δεκηνπξγώληαο θαηλνθαλείο, πνηληθά ελδηαθέξνπζεο ζπκπεξηθνξέο
θαη λενπαγή εγθιεκαηηθά θαηλόκελα.‖ ζν θνηλφηππε φκσο θαη αλ αθνχγεηαη ε παξαπάλσ
θξάζε, απνθξπζηαιιψλεη κε ηνλ πην γιαθπξφ ηξφπν ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Απνηειεί
θνηλφ ηφπν φηη ε Πιεξνθνξηθή, νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ην Γηαδίθηπν θαη γεληθφηεξα νη
ζχγρξνλεο

ηερλνινγίεο

έρνπλ

αιιάμεη

άξδελ

ηελ

θαζεκεξηλφηεηα

ησλ

αλζξψπσλ,

δηεπθνιχλνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηε δσή καο, αιιά ηαπηφρξνλα δεκηνχξγεζαλ έλα λέν, επξχ
πεδίν γηα ηελ αλάπηπμε αληηθνηλσληθψλ, εγθιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. ήκεξα, ζε έλαλ κεγάιν
βαζκφ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε θνηλσληθή επεκεξία βαζίδνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη
ζε θαηλνηφκεο ππεξεζίεο, φπσο είλαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην δηαδηθηπαθφ
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ππεξεζίεο άκεζεο αληαιιαγήο κελπκάησλ θαη άιισλ εθαξκνγψλ κε
ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία, ηελ εξγαζία, ηε ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο αλζξψπνπο θαη ηελ απφθηεζε
πιεξνθνξηψλ. Οη ππεξεζίεο απηέο ζπλδένπλ εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα ρξήζηεο κεηαμχ ηνπο.
Παξάγνπλ πνιιά θαη ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. Χζηφζν, είλαη
επίζεο δπλαηή ε θαηάρξεζή ηνπο, θαζψο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εξγαιεία γηα ηε δηάπξαμε ή
ηε δηεπθφιπλζε εγθιεκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζνβαξά εγθιήκαηα φπσο ηξνκνθξαηηθέο
επηζέζεηο1. Ζ πιεξνθνξηθή δελ άλνημε, ινηπφλ, κφλνλ παξάζπξα ζηνλ θφζκν, αιιά θαη ζηηο
δπλαηφηεηεο πξνζβνιήο ησλ ελλφκσλ αγαζψλ2.
ηαλ ηειείηαη έλα Κπβεξλνέγθιεκα, νη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο είλαη
ζπρλά ην κφλν κέξνο, ζην νπνίν νη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα βξνπλ ελδείμεηο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ
πνηνο δηέπξαμε έλα έγθιεκα θαη λα ζπιιέμνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην δηθαζηήξην3. Σα Κπβεξλνεγθιήκαηα - ηδίσο ηα stricto sensu4-

1

Αηηηνινγηθή Έθζεζε, Πξφηαζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ
επξσπατθή εληνιή ππνβνιήο θαη ηελ επξσπατθή εληνιή δηαηήξεζεο ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε
πνηληθέο ππνζέζεηο, COM(2018) 225 final
2
Μ. Κατάθα - Γθκπάληη, Πνηληθφ δίθαην θαη θαηαρξήζεηο ηεο Πιεξνθνξηθήο, Αξκελφπνπινο 7/2007, ζει. 1058
3
Αηηηνινγηθή Έθζεζε, ν.π.
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εμειίζζνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ςεθηαθφ θαη δηαδηθηπαθφ ρψξν θαη δελ πθίζηαηαη θακία άιιε
δπλαηφηεηα απφδεημήο ηνπο, παξά κφλν ε ρξήζε σο απνδεηθηηθψλ κέζσλ ησλ ςεθηαθψλ
δεδνκέλσλ, ηα νπνία είηε ππέζηεζαλ βιάβε, είηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ηέιεζε ελφο
Κπβεξλνεγθιήκαηνο5.
ii. Ηιεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ε δπζθνιία δηαζπλνξηαθήο πξόζβαζεο ζε απηά
Απφ ηε θχζε ηνπ, ην έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρψξν δελ έρεη ζχλνξα θαη ραξαθηεξίδεηαη
απφ επειημία θαη θαηλνηνκία6. Ο δηεζλήο ραξαθηήξαο ηνπ Γηαδηθηχνπ επηηξέπεη ζε κηα εηαηξία
παξνρήο ππεξεζηψλ λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν θαη ζε πνιιά θξάηε
ηαπηφρξνλα, ρσξίο φκσο λα έρεη απαξαίηεηα εηαηξηθή παξνπζία, πξνζσπηθφ ή εγθαηαζηάζεηο
[π.ρ. δηαθνκηζηέο (servers) θ.α.] ζηα θξάηε απηά. Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ ηε
ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δχλαηαη λα απνζεθεχνληαη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ7. ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, ηα δεδνκέλα δελ απνζεθεχνληαη νχηε ππνβάιινληαη πιένλ ζε επεμεξγαζία ζε
ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε, αιιά θαζίζηαληαη δηαζέζηκα ζε ππνδνκέο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο 8,
δεκηνπξγψληαο δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε ησλ δησθηηθψλ αξρψλ άιισλ θξαηψλ ζε απηά. Χο εθ
ηνχηνπ, ζε έλαλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ πνηληθψλ ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ θάζε είδνο
εγθιήκαηνο, νη Αξρέο επηβνιήο ηνπ Νφκνπ ρξεηάδνληαη πξφζβαζε ζε δεδνκέλα πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη απνζεθεχνληαη εθηφο ηεο ρψξαο
ηνπο ή απφ παξφρνπο ππεξεζηψλ ζε άιια θξάηε κέιε ή ηξίηεο ρψξεο.
Δπηπξφζζεηα, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ, πνπ ηα
δηαθνξνπνηεί απφ ηα ―παξαδνζηαθά‖ απνδεηθηηθά κέζα, είλαη ν ηδηαίηεξα επκεηάβιεηνο
ραξαθηήξαο ηνπο. Σα απνζεθεπκέλα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα δχλαηαη λα κεηαθέξνληαη κε
κεγάιε ηαρχηεηα απφ έλα θξάηνο ζε άιιν, αθφκε θαη απφ ήπεηξν ζε ήπεηξν, λα ηξνπνπνηνχληαη
4

Βι. γηα ηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζε γλήζηα (stricto-sensu) θαη κε γλήζηα Κπβεξλνεγθιήκαηα, θαζψο θαη
παξαδείγκαηα ηέηνησλ εγθιεκάησλ, κεηαμχ άιισλ θαη Δγθχθιην ΔηζΑΠ 2/22-5-2019, ΠνηλΓηθ 5/2019, ζει. 644
5
Α. Καξγφπνπινο, Αλαθξηηηθέο πξάμεηο επί ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ: δηθαηηθνί άμνλεο θαη πξνβιεκαηηζκνί, ζε Θ.
Γαιαθνχξα, Ζιεθηξνληθφ Έγθιεκα, εθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2019, ζει. 212
6
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη
Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, Σν επξσπατθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ αζθάιεηα,
COM(2015) 185 final
7
Αηηηνινγηθή Έθζεζε, ν.π.
8
Αηηηνινγηθή θέςε (17) ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά
κε ηελ επξσπατθή εληνιή ππνβνιήο θαη ηελ επξσπατθή εληνιή δηαηήξεζεο ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ
ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, COM(2018) 225 final
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κε κεγάιε επθνιία ή θαη λα δηαγξάθνληαη. Έηζη, απαηηνχληαη ηαρχηαηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
απφθηεζή ηνπο.
Οη παξαπάλσ δπζθνιίεο θαηά ηε δηαζπλνξηαθή πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά
ζηνηρεία δελ επηηξέπνπλ κέρξη θαη ζήκεξα ηελ απνηειεζκαηηθή έξεπλα θαη δίσμε ηνπ
εγθιήκαηνο. Τπάξρεη έιιεηςε απνηειεζκαηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ δεκφζησλ αξρψλ, ηελ άκεζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαη ησλ
παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ άκεζε πξφζβαζε ησλ δεκφζησλ αξρψλ ζε ειεθηξνληθά
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Χο εθ ηνχηνπ, νη έξεπλεο απνηεικαηψλνληαη, εγθιήκαηα κέλνπλ
αηηκψξεηα, ηα ζχκαηα πξνζηαηεχνληαη κε ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, θαη νη πνιίηεο
αηζζάλνληαη ιηγφηεξν αζθαιείο9. Έηζη, ηα κέηξα γηα ηε ζπιινγή θαη ηε δηαηήξεζε
ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ απνθηνχλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία, ψζηε λα
είλαη εθηθηέο νη πνηληθέο έξεπλεο θαη δηψμεηο10.
χκθσλα κε ην άξζξν 1 πεξ. β’ ηεο χκβαζεο γηα ην Έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρψξν11
"δεδνκέλα ππνινγηζηώλ" ζεκαίλεη αλαπαξάζηαζε γεγνλόησλ, πιεξνθνξηώλ ή ελλνηώλ ζε κνξθή
θαηάιιειε γηα λα ππνζηεί επεμεξγαζία ζε έλα ζύζηεκα ππνινγηζηή, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ελόο
πξνγξάκκαηνο θαηάιιεινπ γηα λα πξνθαιέζεη ηελ εθηέιεζε κηαο ιεηηνπξγίαο από έλα ζύζηεκα
ππνινγηζηή. Πεξαηηέξσ, κε ηνλ Ν. 4411/2016 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 13 ηνπ πξντζρχζαληνο ΠΚ
ν νξηζκφο ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ. Έηζη, ςεθηαθά δεδνκέλα είλαη ε παξνπζίαζε γεγνλόησλ,
πιεξνθνξηώλ ή ελλνηώλ ζε κνξθή θαηάιιειε πξνο επεμεξγαζία από πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα λα
εθηειέζεη κηα ιεηηνπξγία. Ο νξηζκφο απηφο παξέκεηλε απηνχζηνο θαη ζηνλ λέν ΠΚ.
Ο πην νινθιεξσκέλνο νξηζκφο θαη ε ζαθέζηεξε δηάθξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ
απνδεηθηηθψλ κέζσλ –θαηά ηε γλψκε κνπ- δίλεηαη ζηελ Πξφηαζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ

9

Πεξίιεςε ηεο Δθηίκεζεο Δπηπηψζεσλ ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή εληνιή ππνβνιήο θαη ηελ επξσπατθή εληνιή δηαηήξεζεο ειεθηξνληθψλ
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο θαη ηεο Πξφηαζεο Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ θαλφλσλ γηα ηνλ νξηζκφ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ κε ζθνπφ ηε
ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζην πιαίζην πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ, SWD(2018) 119 final
10
Αηηηνινγηθή θέςε (2) ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά
κε ηελ επξσπατθή εληνιή ππνβνιήο θαη ηελ επξσπατθή εληνιή δηαηήξεζεο ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ
ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, COM(2018) 225 final
11
(Cets αξηζκ. 185)
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Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή εληνιή ππνβνιήο θαη ηελ
επξσπατθή εληνιή δηαηήξεζεο ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο.
χκθσλα κε απηήλ, «ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία» είλαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη
απνζεθεπκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή από πάξνρν ππεξεζηώλ ή γηα ινγαξηαζκό ηνπ θαηά ηνλ
ρξόλν παξαιαβήο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ εληνιήο ππνβνιήο ή δηαηήξεζεο ζηνηρείσλ, ηα νπνία
ζπλίζηαληαη ζε απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ζπλδξνκεηή, δεδνκέλα πξόζβαζεο, δεδνκέλα ζπλαιιαγώλ
θαη δεδνκέλα πεξηερνκέλνπ. Πεξαηηέξσ, σο «δεδνκέλα ζπλδξνκεηή» νξίδνληαη νπνηαδήπνηε
δεδνκέλα αθνξνύλ: α)ηελ ηαπηόηεηα ζπλδξνκεηή ή πειάηε, όπσο ην όλνκα, ε εκεξνκελία
γέλλεζεο, ε ηαρπδξνκηθή ή ε γεσγξαθηθή δηεύζπλζε, δεδνκέλα ηηκνιόγεζεο θαη πιεξσκώλ,
ηειέθσλν ή ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, πνπ έρνπλ παξαζρεζεί· β)ην είδνο ηεο ππεξεζίαο θαη ηε
δηάξθεηά ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθώλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ
ηαπηνπνηνύλ ζρεηηθά ηερληθά κέηξα ή δηεπαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ή παξέρνληαη πξνο ηνλ
ζπλδξνκεηή ή ηνλ ρξήζηε, θαη δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθύξσζε ηεο ρξήζεο ηεο
ππεξεζίαο, εμαηξνπκέλσλ θσδηθώλ πξόζβαζεο ή άιισλ κέζσλ επαιήζεπζεο ηαπηόηεηαο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη αληί ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο θαη πνπ παξέρνληαη από ηνλ ρξήζηε ή
δεκηνπξγνύληαη θαηόπηλ αηηήκαηόο ηνπ. Χο «δεδνκέλα πξφζβαζεο», ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ
πξφηαζε, νξίδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ
πξόζβαζεο ελόο ρξήζηε ζε κηα ππεξεζία, ηα νπνία είλαη απνιύησο απαξαίηεηα απνθιεηζηηθά γηα
ηνλ ζθνπό ηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε κηαο ππεξεζίαο, όπσο ε εκεξνκελία θαη ε ώξα ρξήζεο, ή
ε ζύλδεζε θαη απνζύλδεζε από ηελ ππεξεζία, καδί κε ηε δηεύζπλζε IP πνπ έρεη ρνξεγεζεί από ηνλ
πάξνρν ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζηνλ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο, δεδνκέλα πνπ
ηαπηνπνηνύλ ηε ρξεζηκνπνηνύκελε δηεπαθή θαη ην

αλαγλσξηζηηθό ρξήζηε. Σʼ απηά

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κεηαδεδνκέλα ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4
παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν γ) ηνπ [θαλνληζκνύ γηα ηνλ ζεβαζκό ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηελ πξνζηαζία
ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο]. Δπίζεο, «δεδνκέλα
ζπλαιιαγψλ» ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή κηαο
ππεξεζίαο από πάξνρν ππεξεζηώλ, ηα νπνία ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ παξνρή γεληθόηεξνπ πιαηζίνπ ή
πξόζζεησλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ ελ ιόγσ ππεξεζία, θαη ηα νπνία παξάγνληαη ή ππνβάιινληαη ζε
επεμεξγαζία από πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ, όπσο ε πεγή θαη ν πξννξηζκόο
κελύκαηνο ή άιινπ είδνπο αιιειεπίδξαζεο, δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία ηεο ζπζθεπήο, ε
εκεξνκελία, ε ώξα, ε δηάξθεηα, ην κέγεζνο, ε δξνκνιόγεζε, ε κνξθή, ην ρξεζηκνπνηνύκελν
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πξσηόθνιιν θαη ην είδνο ηεο ζπκπίεζεο, εθηόο αλ απηά ηα δεδνκέλα απνηεινύλ δεδνκέλα
πξόζβαζεο. Σʼ απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κεηαδεδνκέλα ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, όπσο
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν γ) ηνπ [θαλνληζκνύ γηα ηνλ ζεβαζκό ηεο ηδησηηθήο
δσήο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο].
Σέινο, ηα «δεδνκέλα πεξηερνκέλνπ» είλαη νπνηαδήπνηε δεδνκέλα απνζεθεύνληαη ζε ςεθηαθή
κνξθή, όπσο θείκελν, θσλή, βίληεν, εηθόλεο θαη ήρνο, άιια από δεδνκέλα ζπλδξνκεηή,
πξόζβαζεο ή ζπλαιιαγώλ.
iii. Σθνπόο ηεο εξγαζίαο
ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ Δπξσπατθψλ Αξρψλ λα απνθηνχλ
δηαζπλνξηαθή πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα ζε πνηληθέο ππνζέζεηο θαη
θαηαγξάθνληαη ηα δηαζέζηκα ―εξγαιεία‖ πνπ έρνπλ κέρξη ζήκεξα ζηα ρέξηα ηνπο νη Αξρέο γηα
ηνλ ζθνπφ απηφ. Σαπηφρξνλα επηρεηξείηαη θαη κηα επηζθφπεζε ησλ ηξερνπζψλ δηεζλψλ
εμειίμεσλ ζην πεδίν ησλ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο. Ηδηαίηεξε
έκθαζε δίλεηαη ζηηο Πξνηάζεηο Καλνληζκνχ θαη Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα, νη νπνίεο πξφθεηηαη λα επηθέξνπλ
ζεκαληηθέο ηνκέο ζην πεδίν απηφ. Πξφθεηηαη γηα δχν ξεμηθέιεπζεο λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο, νη
νπνίεο πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο θαη νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ζεσξεηηθφ
ελδηαθέξνλ, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή έρνπλ θαη κεγάιε πξαθηηθή ζεκαζία, θαζψο αλακέλεηαη λα
απνηειέζνπλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα «εξγαιεία» ζηα ρέξηα φζσλ εκπιέθνληαη κε ηελ αλίρλεπζε,
δηεξεχλεζε θαη δίσμε ησλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ, πνπ ηεινχληαη -ελ φισ ή ελ κέξεη- ζηνλ
ςεθηαθφ θφζκν ή κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
iv. Γηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο
Ζ παξνχζα εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε δχν θχξηα κέξε. ην πξψην κέξνο εμεηάδνληαη νη
δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα γηα ηηο δησθηηθέο Αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ
πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα. Δηδηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην ηνπ πξψηνπ
κέξνπο παξνπζηάδνληαη νη δηαηάμεηο δηεζλνχο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο χκβαζεο γηα ην
Έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρψξν, ε νπνία πεξηέρεη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά
κέζα. ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ πξψηνπ κέξνπο γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ ζχγρξνλν Δπξσπατθφ
ζεζκφ δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δληνιήο Έξεπλαο, ν νπνίνο εηζήρζε ζηελ
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Δπξσπατθή έλλνκε ηάμε κε ηελ Οδεγία 2014/41/ΔΔ θαη πξνζέδσζε κηα λέα δηάζηαζε ζηε
δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία ησλ Αξρψλ ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο ΔΔ γηα ηε ζπγθέληξσζε
απνδεηθηηθψλ κέζσλ, ηφζν ζε πνηληθέο φζν θαη ζε ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο. Χζηφζν, απηή
δελ πεξηέρεη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα. Αθνχ αζθεζεί θξηηηθή γηα
ηελ αλεπάξθεηά ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο,
αλαδεηθλχεηαη απηφζξνε ε αλάγθε γηα ηε ζέζπηζε εηδηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα
ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά. ην ηξίην θεθάιαην ηνπ πξψηνπ κέξνπο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ
πκθσλία Ακνηβαίαο Γηθαζηηθήο πλδξνκήο ηνπ 2003 κεηαμχ ΔΔ θαη ΖΠΑ, ζπκθσλία πνπ
απνηειεί κέρξη ζήκεξα ηνλ θχξην δίαπιν δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ Δπξσπατθψλ αξρψλ κε ηηο
αληίζηνηρεο Αξρέο ησλ ΖΠΑ. κσο, ε θαζπζηέξεζε, ηελ νπνία ζπλεπάγνληαη νη ζεζκνί
«παξαδνζηαθήο» ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο, είλαη αζχκβαηε κε ηνλ επκεηάβιεην
ραξαθηήξα ησλ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ. Έηζη, ζήκεξα έρεη επηθξαηήζεη σο
βαζηθφηεξε νδφο ζπλεξγαζίαο ζην πεδίν ησλ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ, ηα νπνία
δηαηεξνχληαη απφ Παξφρνπο Τπεξεζηψλ, πνπ εδξεχνπλ ζηηο ΖΠΑ, ε απεπζείαο ζπλεξγαζία ησλ
Δπξσπατθψλ Αξρψλ κε ηνπο Παξφρνπο απηνχο. Ζ ηειεπηαία απηή νδφο ζπλεξγαζίαο αλαιχεηαη
ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ πξψηνπ κέξνπο.
ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ησλ δηεζλψλ λνκνζεηηθψλ
εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ θαη παξνπζηάδνληαη νη ζεζκνί
δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ -φρη θαη ηφζν καθξηλνχ- κέιινληνο. ην πξψην θεθάιαην ηνπ
δεπηέξνπ κέξνπο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο Πξνηάζεηο Καλνληζκνχ θαη Οδεγίαο γηα ηα
ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα ζε πνηληθέο ππνζέζεηο. Οη Πξνηάζεηο απηέο, πνπ επί ηνπ
παξφληνο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πξψηεο αλάγλσζεο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην
πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, πξφθεηηαη λα απνηειέζνπλ έλα
ζχγρξνλν λνκνζεηηθφ πιαίζην δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο εηδηθά γηα ηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά
κέζα, πξνζαξκνζκέλν ζηελ ςεθηαθή επνρή. ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο γίλεηαη
ιφγνο γηα ηε πκθσλία Ακνηβαίαο Γηθαζηηθήο πλδξνκήο κεηαμχ ΔΔ θαη ΖΠΑ ζηνλ ηνκέα ησλ
ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ. Ζ ππφζεζε States v. Microsoft Corp. ππξνδφηεζε εμειίμεηο
ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ ζηηο ΖΠΑ. Απνηέιεζκα ησλ εμειίμεσλ
απηψλ ήηαλ ε έθδνζε απφ ην Κνγθξέζν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο ηνπ Νφκνπ
Clarifying Lawful Use of Overseas Data (CLOUD) Act, γηα ηελ απνζαθήληζε ηεο λφκηκεο
ρξήζεο δεδνκέλσλ ζην εμσηεξηθφ. Μεηαμχ ησλ άιισλ ν Νφκνο απηφο εμνπζηνδνηεί ηελ
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εθηειεζηηθή εμνπζία ησλ ΖΠΑ λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο κε μέλεο θπβεξλήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο
νπνίεο νη μέλεο θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηαρεία πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα, πνπ
δηαηεξνχληαη εληφο ηεο επηθξάηεηαο ησλ ΖΠΑ. Έηζη, άλνημε ν δξφκνο γηα ηελ έλαξμε ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ΖΠΑ θαη ΔΔ γηα ηελ ππνγξαθή χκβαζεο Ακνηβαίαο Γηθαζηηθήο
πλδξνκήο εηδηθά ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο.
Σέινο, ζε παγθφζκην επίπεδν, ιακβάλνπλ ρψξα δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην Γεχηεξν Πξφζζεην
Πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ην έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρψξν.
Οη εμειίμεηο απηέο αλαπηχζζνληαη ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο.

18

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ
Η ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ

Α.

Η

ύμβαζη

ηηρ

Βοςδαπέζηηρ

για

ηο

Έγκλημα

ζηον

Κςβεπνοσώπο
Δηζαγσγηθά
Οη εξγαζίεο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο χκβαζεο γηα ηνλ Κπβεξλνρψξν μεθίλεζαλ ην
1997, φηαλ ζπζηήζεθε επηηξνπή εηδηθψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, κε ζθνπφ λα
εμεηάζεη ηα λνκνζεηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ
αλαπηχζζεηαη θαη ζπλερψο δηεπξχλεηαη ζηνλ Κπβεξλνρψξν12. Αλ θαη αξρηθά ε πεξαίσζε ησλ
εξγαζηψλ ηεο επηηξνπήο είρε πξνζδηνξηζηεί γηα ην έηνο 1999, σζηφζν ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ
πξνβιεκάησλ (ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε παξνπζίαζε λέσλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξψλ, πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ αμηφπνηλεο, ―έηξεραλ‖ ηαρχηεξα απφ ηηο εξγαζίεο ηεο πκβάζεσο)
νη εξγαζίεο νινθιεξψζεθαλ ηελ άλνημε ηνπ 200113. Σειηθά, ην θείκελν ηεο χκβαζεο γηα ην
Έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρψξν ππνγξάθεθε ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2001 ζηε Βνπδαπέζηε απφ ηα
πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη απφ ηηο ΖΠΑ, ηνλ Καλαδά, ηελ Νφηηα
Αθξηθή θαη ηελ Ηαπσλία. ηε ζπλέρεηα, ζηε χκβαζε εηζρψξεζαλ θαη άιιεο ρψξεο, ελψ κέρξη
θαη ζήκεξα ζπλερψο πξνζηίζεληαη θαη άιιεο. Δπί ηνπ παξφληνο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο
χκβαζεο αλέξρνληαη ζε 62, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 26 Kξαηψλ-Mειψλ ηεο ΔΔ14.
Ζ χκβαζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ Δπεμεγεκαηηθή ηεο Έθζεζε15, έλα θείκελν ηδηαίηεξα
δηαθσηηζηηθφ θαη ―πξνθεηηθφ‖. Δμαίξεη ηελ αμία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο, αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία πνπ απηέο ζα δηαδξακαηίζνπλ ζην

12

Κ. Βιαρφπνπινο, Ζιεθηξνληθφ Έγθιεκα, 2007, εθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε, ζει. 136
Η. Αγγειήο, Ζ χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο ζηνλ θπβεξλνρψξν
(Convenction on Cyber-crime), ΠνηλΓηθ 12/2001, ζει. 1218
14
Βι. Recommendation for a Council Decision authorising the participation in negotiations on a second Additional
Protocol to the Council of Europe Convention on Cybercrime (CETS No. 185), 5.2.2019, COM(2019) 71 final,
ζει.1
15
Explanatory Report to the Convention on Cybercrime
13
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κέιινλ, ελψ ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχεη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα λέα δεδνκέλα
θαη ηνλίδεη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ηνπ λενεκθαληδφκελνπ ρψξνπ πνπ
απνθαιεί ―Κπβεξλνρψξν‖16. Σφζν ε χκβαζε ηεο Βνπδαπέζηεο, φζν θαη ε Δπεμεγεκαηηθή ηεο
Έθζεζε απνηεινχλ πξσηνπνξηαθά γηα ηελ επνρή εθείλε θείκελα κε δηαρξνληθή αμία, ηα νπνία
βξίζθνπλ εθαξκνγή αθφκε θαη ζήκεξα. Ζ χκβαζε έρεη σο ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ
λνκνζεζηψλ, ζρεηηθά κε ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα θαη ηελ παξνρή λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζηνλ
ηνκέα ηνπ δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ δηεξεχλεζε θαη δίσμε εγθιεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνλ Κπβεξλνρψξν17. Δπηρεηξεί, επίζεο, λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή δηεζλή
ζπλεξγαζία γηα ηα ειεθηξνληθά εγθιήκαηα18. Έηζη, ζην Κεθάιαην I παξαηίζεληαη νη αλαγθαίνη
νξηζκνί, ζην Πξψην Σκήκα ηνπ Κεθαιαίνπ II πξνβιέπνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ νπζηαζηηθνχ
πνηληθνχ δηθαίνπ, ελψ Γεχηεξν Σκήκα ηνπ δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ. Πεξαηηέξσ, ζην Κεθάιαην III
ηεο χκβαζεο πξνβιέπνληαη δηαηάμεηο γηα ηελ δηεζλή ζπλεξγαζία θαη ηελ ακνηβαία ζπλδξνκή.
Ι. Οι θεζμοί διεθνούρ ζςνεπγαζίαρ ηηρ ύμβαζηρ ηηρ Βοςδαπέζηηρ για ηο Έγκλημα ζηον
Κςβεπνοσώπο
i. Καηεπείγνπζα δηαηήξεζε απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ ππνινγηζηώλ
ην άξζξν 29 ηεο χκβαζεο θαζηεξψλεηαη έλαο κεραληζκφο, ν νπνίνο θαζηζηά
δηαζέζηκα ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν ηα κέηξα πνπ δχλαηαη λα ιακβάλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν,
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16 ηεο χκβαζεο, γηα ηε δηαηήξεζε ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ
ππνινγηζηή. Έηζη, θάζε πκβαιιφκελν Μέξνο κπνξεί λα δεηήζεη απφ έλα άιιν πκβαιιφκελν
Μέξνο λα δηαηάμεη ή κε άιιν ηξφπν εμαζθαιίζεη ηελ θαηεπείγνπζα δηαηήξεζε δεδνκέλσλ πνπ
είλαη απνζεθεπκέλα ζε έλα ζχζηεκα ππνινγηζηή, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ επηθξάηεηα ηνπ άιινπ
πκβαιιφκελνπ Μέξνπο, γηα ηα νπνία ην αηηνχλ πκβαιιφκελν Μέξνο πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη
αίηεζε ακνηβαίαο ζπλδξνκήο κε ζθνπφ ηελ έξεπλα ή κε παξφκνην ηξφπν πξφζβαζε, θαηάζρεζε,
εμαζθάιηζε ή απνθάιπςε ησλ δεδνκέλσλ.
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Ζ δηαηήξεζε ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ ππνινγηζηή είλαη έλα πεξηνξηζκέλν,
πξνζσξηλφ κέηξν, πξννξηζκέλν λα εθηειείηαη ηαρχηεξα απφ φηη άιια κέζα ―παξαδνζηαθήο‖
ακνηβαίαο ζπλδξνκήο. Ο ιφγνο πνπ θαηέζηεζε αλαγθαία ηέηνηνπ είδνπο ηαρχηεξα κέηξα είλαη ν
επκεηάβιεηνο ραξαθηήξαο ησλ δεδνκέλσλ ππνινγηζηή, ηα νπνία κε ην πάηεκα κεξηθψλ
πιήθηξσλ ή κε ηε ιεηηνπξγία απηφκαησλ πξνγξακκάησλ, είλαη δπλαηφ λα δηαγξαθνχλ, λα
κεηαβιεζνχλ ή λα κεηαθηλεζνχλ, θαζηζηψληαο αδχλαην ηνλ εληνπηζκφ ηνπ δξάζηε ελφο
εγθιήκαηνο ή ηελ θαηαζηξνθή θξίζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ απφδεημε ηεο ελνρήο ηνπ 19. πλεπψο,
ηα πκβαιιφκελα Μέξε ζπκθψλεζαλ φηη απαηηείηαη έλαο κεραληζκφο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε
δηαζεζηκφηεηα απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ελ φςεη ηεο επηθείκελεο, πεξηζζφηεξν ρξνλνβφξαο θαη πην
πεξίπινθεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο κηαο ―παξαδνζηαθήο‖ αίηεζεο ακνηβαίαο δηθαζηηθήο
ζπλδξνκήο, ε νπνία κπνξεί λα απαηηήζεη εβδνκάδεο ή κήλεο γηα λα εθηειεζηεί 20. Αλ θαη
ηαρχηεξν απφ άιινπο ζεζκνχο ―παξαδνζηαθήο‖ ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο, ην κέηξν ηεο
δηαηήξεζεο απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ ππνινγηζηψλ δελ ζπλεπάγεηαη θαη κεγαιχηεξε
παξέκβαζε ζην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ Τπνθεηκέλσλ, θαζψο δελ απαηηεί
ηελ ππνβνιή ή γλσζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ππνινγηζηή, παξά κφλν ηελ δηαηήξεζή ηνπο απφ
θάπνηνλ ηξίην, ν νπνίνο ηα έρεη ήδε ζηε δηάζεζή ηνπ, κε ζθνπφ ηελ κεηέπεηηα απφθηεζή ηνπο.
Απηή ε δηαδηθαζία ινηπφλ έρεη ην πιενλέθηεκα φηη είλαη ηαρχηαηε, αιιά ηαπηφρξνλα
πξνζηαηεπηηθή γηα ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ Τπνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ.
Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί επαξθήο ρξφλνο ζην αηηνχλ πκβαιιφκελν Μέξνο, ψζηε λα
ππνβάιεη ζηε ζπλέρεηα αίηεζε γηα ηελ έξεπλα ή κε παξφκνην ηξφπν πξφζβαζε, θαηάζρεζε ή κε
παξφκνην ηξφπν εμαζθάιηζε ή απνθάιπςε ησλ δεδνκέλσλ, ε δηαηήξεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ εμήληα εκεξψλ. Μεηά ηε ιήςε κηαο ηέηνηαο επαθφινπζεο
αίηεζεο, ηα δεδνκέλα ζα ζπλερίζνπλ λα δηαηεξνχληαη κέρξη λα εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο
απηήο21.
Κάζε αίηεζε δηαηήξεζεο απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ ππνινγηζηψλ ζα πξέπεη λα
αλαθέξεη22 ηελ αξρή πνπ δεηεί ηελ δηαηήξεζε, ην έγθιεκα πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο
πνηληθήο έξεπλαο ή δίσμεο θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζπλαθψλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ,
19
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ηα πξνο δηαηήξεζε απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ππνινγηζηή θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ην έγθιεκα,
θάζε δηαζέζηκε πιεξνθνξία πνπ ηαπηνπνηεί ηνλ θαηέρνληα ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα
ππνινγηζηή ή ηε ζέζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζηή, ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηαηήξεζεο θαη φηη ην
πκβαιιφκελν Μέξνο πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη αίηεζε ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο γηα ηελ
έξεπλα ή κε παξφκνην ηξφπν πξφζβαζε, θαηάζρεζε, εμαζθάιηζε ή απνθάιπςε ησλ
απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ ππνινγηζηή. Με ηελ ιήςε ηεο αίηεζεο απφ πκβαιιφκελν Μέξνο,
ην πκβαιιφκελν Μέξνο, πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ε αίηεζε, ζα πξέπεη λα ιάβεη φια ηα
αλαγθαία κέηξα γηα ηελ θαηεπείγνπζα δηαηήξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε
ην εζσηεξηθφ ηνπ δίθαην23.
Γηα ηε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε έλα ζχζηεκα ππνινγηζηή δελ
έρεη ηζρχ ε αξρή ηνπ δηηηνχ αμηνπνίλνπ, φηαλ ε αίηεζε αθνξά ζε αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη
ζηα άξζξα 2 έσο 11 ηεο χκβαζεο. Χζηφζν, ηα πκβαιιφκελα Μέξε πνπ έρνπλ ζέζεη σο
πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε δηπινχ αμηνπνίλνπ γηα ηελ αληαπφθξηζε ζε κία αίηεζε γηα ακνηβαία
ζπλδξνκή κε ζθνπφ ηελ έξεπλα ή ηε κε αλάινγν ηξφπν πξφζβαζε, θαηάζρεζε ή ηελ κε αλάινγν
ηξφπν εμαζθάιηζε ή γλσζηνπνίεζε ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ ππνινγηζηή, κπνξνχλ γηα
ηα ππφινηπα εγθιήκαηα λα δηαηεξήζνπλ ην δηθαίσκα λα αξλεζνχλ ηελ αληαπφθξηζε ζηελ
αίηεζε γηα δηαηήξεζε, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ ζηηγκή ηεο γλσζηνπνίεζεο ησλ
δεδνκέλσλ δελ κπνξεί λα εθπιεξσζεί ε πξνυπφζεζε ηνπ δηπινχ αμηνπνίλνπ24. χκθσλα κε ην
άξζξν έβδνκν παξάγξαθνο 2 ηνπ λ. 4411/2016, ε Διιεληθή Γεκνθξαηία δηαηεξεί ην δηθαίσκα
άξλεζεο ηθαλνπνίεζεο αηηήκαηνο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο, δπλάκεη ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ, ζε
πεξηπηψζεηο έιιεηςεο ηνπ φξνπ ηνπ δηηηνχ αμηνπνίλνπ.
Σν πκβαιιφκελν Μέξνο πνπ δέρεηαη ηελ αίηεζε κπνξεί, λα αξλεζεί ηε δηαηήξεζε,
κφλνλ εάλ ε αίηεζε αθνξά έγθιεκα ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ απηφ σο πνιηηηθφ έγθιεκα ή
έγθιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε πνιηηηθφ έγθιεκα ή αλ ζεσξεί φηη ε απνδνρή ηεο αίηεζεο είλαη
πηζαλφλ λα ζίμεη ηελ θπξηαξρία, ηελ αζθάιεηα, ηελ δεκφζηα ηάμε ή άιια ζεκειηψδε ζπκθέξνληά
ηνπ25.
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ii. Καηεπείγνπζα γλσζηνπνίεζε δηαηεξεζέλησλ δεδνκέλσλ θίλεζεο
Με ην άξζξν 30 ηεο χκβαζεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκα ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν ηα κέηξα
πνπ δχλαηαη λα ιακβάλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 17 ηεο χκβαζεο. Έλα
πκβαιιφκελν Μέξνο δχλαηαη λα δεηά απφ ην πκβαιιφκελν Μέξνο, πξνο ην νπνίν
απεπζχλεηαη ε αίηεζε, δεδνκέλα θίλεζεο, ηα νπνία αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζηελ ηαπηνπνίεζε
ηνπ δξάζηε ελφο εγθιήκαηνο. κσο, ζπκβαίλεη ζπρλά ζηελ πξάμε, φηαλ ε επηθνηλσλία ιακβάλεη
ρψξα κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ιφγσ ηνπ δηεζλνχο ραξαθηήξα ηνπ, ηα δεδνκέλα ππνινγηζηή λα
«ηαμηδεχνπλ» κέζα απφ ππνινγηζηέο παξφρσλ ππεξεζηψλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε ηξίηα θξάηε,
εθηφο ηεο επηθξάηεηαο ηνπ πκβαιιφκελνπ Μέξνπο, πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ε αίηεζε
δηαηήξεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φηαλ ππνβάιιεηαη αίηεκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηεο
χκβαζεο, γηα δηαηήξεζε δεδνκέλσλ θίλεζεο, πνπ αθνξνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσλία,
θαη ην πκβαιιφκελν Μέξνο, πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ε αίηεζε, δηαπηζηψζεη φηη έλαο
πάξνρνο ππεξεζηψλ ζε άιιν Κξάηνο αλακίρζεθε ζηε δηαβίβαζε ηεο επηθνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ
λα εμαζθαιηζζεί φηη ε θαηεπείγνπζα δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ θίλεζεο ζα είλαη δηαζέζηκε
αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ζηε δηαβίβαζε απηψλ
ησλ επηθνηλσληψλ, ην πκβαιιφκελν απηφ Μέξνο, ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα κε ηε δηαηήξεζε ησλ
δεδνκέλσλ ππνινγηζηή, λα γλσζηνπνηήζεη θαηεπεηγφλησο ζην αηηνχλ πκβαιιφκελν Μέξνο
επαξθή πνζφηεηα δεδνκέλσλ θίλεζεο, γηα λα ηαπηνπνηεζεί ν ελ ιφγσ πάξνρνο ππεξεζηψλ θαη ε
δηαδξνκή, κέζσ ηεο νπνίαο δηαβηβάζζεθε ε επηθνηλσλία απηή. Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ
θίλεζεο κπνξεί λα απνξξηθζεί, εάλ ε αίηεζε αθνξά έγθιεκα, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ην
πκβαιιφκελν Κξάηνο, πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ε αίηεζε, σο πνιηηηθφ έγθιεκα ή έγθιεκα
πνπ ζρεηίδεηαη κε πνιηηηθφ έγθιεκα ή αλ ζεσξεί φηη ε απνδνρή ηεο αίηεζεο είλαη πηζαλφλ λα
ζίμεη ηελ θπξηαξρία, ηελ αζθάιεηα, ηελ δεκφζηα ηάμε ή άιια ζεκειηψδε ζπκθέξνληά ηνπ26.
iii. Ακνηβαία ζπλδξνκή ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ζε απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ππνινγηζηή
χκθσλα κε ην άξζξν 31 ηεο χκβαζεο, θάζε πκβαιιφκελν Μέξνο κπνξεί λα δεηήζεη
απφ άιιν πκβαιιφκελν Μέξνο λα εξεπλήζεη ή κε παξφκνην ηξφπν απνθηήζεη πξφζβαζε,
θαηάζρεη ή κε παξφκνην ηξφπν εμαζθαιίζεη ή απνθαιχςεη δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε
έλα ζχζηεκα ππνινγηζηή πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθξάηεηα ηνπ πκβαιιφκελνπ Μέξνπο, πξνο ην
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νπνίν απεπζχλεηαη ε αίηεζε, πεξηιακβαλφκελσλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ δηαηεξεζεί θαη’
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 29. Δπηπιένλ, ην αίηεκα ζα αληηκεησπίδεηαη ζε θαηεπείγνπζα βάζε φηαλ
ινγίδεηαη βάζηκα φηη ηα ζρεηηθά δεδνκέλα είλαη ηδηαίηεξα επάισηα ζε απψιεηα ή ηξνπνπνίεζε, ή
φηαλ πξνβιέπεηαη θαηεπείγνπζα ζπλεξγαζία βάζεη ζρεηηθψλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ δηεζλνχο
ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθά ζέκαηα, ησλ ξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη κε βάζε ηελ εληαία ή ακνηβαία
λνκνζεζία θαη ηνπο εζσηεξηθνχο λφκνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο ινηπέο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηε Γηεζλή πλεξγαζία Κεθαιαίνπ III ηεο χκβαζεο27.
Έλα δήηεκα πνπ ζπδεηήζεθε εθηελψο απφ ηνπο ζπληάθηεο ηεο χκβαζεο είλαη ην θαηά
πφζν ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζε έλα πκβαιιφκελν Μέξνο λα απνθηά κνλνκεξψο πξφζβαζε
ζε δεδνκέλα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή απνζεθεπκέλα ζε άιιν πκβαιιφκελν Μέξνο, ρσξίο λα
ππνβάιεη αίηεκα ακνηβαίαο ζπλδξνκήο28. Σειηθά, ειιείςεη επαξθνχο ζρεηηθήο εκπεηξίαο, νη
ζπληάθηεο απνθάζηζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην άξζξν 32 ηεο χκβαζεο κφλν θαηαζηάζεηο, ζηηο
νπνίεο νκφθσλα ζπκθψλεζαλ φηη ε κνλνκεξήο ελέξγεηα είλαη επηηξεπηή. πγθεθξηκέλα, θάζε
πκβαιιφκελν Μέξνο κπνξεί, ρσξίο ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άιινπ πκβαιιφκελνπ Μέξνπο, λα
έρεη πξφζβαζε ζε απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ππνινγηζηή πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην θνηλφ (αλνηθηή
πεγή), αζρέησο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ησλ δεδνκέλσλ, ή λα απνθηήζεη πξφζβαζε ή λα ιάβεη,
κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ππνινγηζηή ζηελ επηθξάηεηά ηνπ, δεδνκέλα ππνινγηζηή πνπ είλαη
απνζεθεπκέλα ζε άιιν πκβαιιφκελν Μέξνο, εάλ ην πκβαιιφκελν Μέξνο ιάβεη ηελ λφκηκε
θαη νηθεηνζειή ζπλαίλεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη ηελ λφκηκε εμνπζία λα γλσζηνπνηεί ηα
δεδνκέλα ζην πκβαιιφκελν Μέξνο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζηή ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ηα
κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ελφο αηφκνπ κπνξεί λα απνζεθεχνληαη απφ έλαλ πάξνρν
ππεξεζηψλ ζε άιιν πκβαιιφκελν Μέξνο ή έλα άηνκν κπνξεί ζθφπηκα λα απνζεθεχεη δεδνκέλα
ζε άιιν πκβαιιφκελν Μέξνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα
αλαθηήζνπλ ηα δεδνκέλα θαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ηε λφκηκε εμνπζία, κπνξνχλ λα
απνθαιχςνπλ νηθεηνζειψο ηα δεδνκέλα ζηηο Αξρέο επηβνιήο ηνπ Νφκνπ ή λα ηνπο επηηξέςνπλ
λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3229. Ζ ηειεπηαία απηή δηάηαμε
ζεσξείηαη φηη παξέρεη λφκηκε βάζε γηα αηηήζεηο κε ππνρξεσηηθήο (πξναηξεηηθήο) ππνβνιήο
απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ ππνινγηζηή πξνο αιινδαπνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ, πνπ είλαη
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εγθαηεζηεκέλνη ζε άιιν πκβαιιφκελν Μέξνο30. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή ηεο
χκβαζεο γηα ην Κπβεξλνέγθιεκα, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ δε θαίλεηαη λα έρνπλ ηε λφκηκε
εμνπζία, ψζηε λα ππνβάινπλ δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ ηνπο, θαζψο απηνί κφλν δηαηεξνχλ ηα
δεδνκέλα απηά, ηα νπνία φκσο δελ ηνπο αλήθνπλ31. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πεδίν
εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο θαιχπηεη κφλν ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα δεδνκέλα ππνινγηζηή
είλαη απνζεθεπκέλα ζε άιιν πκβαιιφκελν Μέξνο θαη θαηά ζπλέπεηα, φηαλ ηα δεδνκέλα
ππνινγηζηή βξίζθνληαη ζε ηξίην, κε ζπκβαιιφκελν θξάηνο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην
παξαπάλσ κέηξν.
iv. Γηθαζηηθή ζπλδξνκή γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ θίλεζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη εξεπλεηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχζνπλ κηα επηθνηλσλία
ζηελ πεγή ηεο αθνινπζψληαο ην ίρλνο κέζσ αξρείσλ ηζηνξηθνχ πξνεγνχκελσλ κεηαδφζεσλ,
επεηδή βαζηθά δεδνκέλα θίλεζεο ελδέρεηαη λα έρνπλ δηαγξαθεί απηφκαηα απφ έλαλ πάξνρν
ππεξεζηψλ, πξηλ θαλ πξνιάβνπλ νη Αξρέο λα δεηήζνπλ ηε δηαηήξεζή ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη
θξίζηκν γηα ηνπο εξεπλεηέο ζε θάζε πκβαιιφκελν Μέξνο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ιακβάλνπλ δεδνκέλα θίλεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζρεηηθά κε ηηο επηθνηλσλίεο πνπ δηέξρνληαη
απφ έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε άιια θξάηε32. Με βάζε ην άξζξν 33 ηεο
χκβαζεο ηα πκβαιιφκελα Μέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ακνηβαία
ζπλδξνκή γηα ηε ζπιινγή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν δεδνκέλσλ θίλεζεο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο
επηθνηλσλίεο ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, πνπ δηαβηβάδνληαη κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ππνινγηζηή. Ζ
ζπλδξνκή ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηα αδηθήκαηα, γηα ηα νπνία επηηξέπεηαη ε
ζπιινγή δεδνκέλσλ θίλεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε παξφκνηεο ππνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην
εζσηεξηθφ δίθαην ηνπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ε αίηεζε, θαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην εζσηεξηθφ δίθαην απηνχ.

30

B.J. Koops and M. Goodwin, ―Cyberspace, the Cloud, and Cross-Border Criminal Investigation. The Limits and
Possibilities International Law‖, in Tilburg Law School Research Paper No. 5/2016, 2014, ζει. 63
31
Cybercrime Convention Committee (T-CY), T-CY Guidance Note # 3, Transborder access to data (Article 32),
adopted by the 12th Plenary of the T-CY on 2–3 December 2014, T-CY (2013)7 E, ζει. 7 (3.6.)
32
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v. Ακνηβαία ζπλδξνκή ζρεηηθά κε ηελ άξζε απνξξήηνπ δεδνκέλσλ πεξηερνκέλνπ
ην άξζξν 34 ηεο χκβαζεο πξνβιέπεηαη φηη ηα πκβαιιφκελα Μέξε ζα παξέρνπλ
ακνηβαία ζπλδξνκή γηα ηελ ζπιινγή ή θαηαγξαθή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν δεδνκέλσλ
πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσλίεο ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, πνπ δηαβηβάδνληαη
κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ππνινγηζηή, ζηνλ βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο ζπκβάζεηο
θαη ην εζσηεξηθφ ηνπο δίθαην. Λφγσ ηνπ πςεινχ βαζκνχ παξεκβαηηθφηεηαο ηεο άξζεο ηνπ
απνξξήηνπ δεδνκέλσλ πεξηερνκέλνπ, ε ππνρξέσζε παξνρήο ακνηβαίαο ζπλδξνκήο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε δεδνκέλσλ πεξηερνκέλνπ πεξηνξίδεηαη. Ζ βνήζεηα πξέπεη λα παξέρεηαη ζην
βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο θαη ηνπο λφκνπο ησλ πκβαιινκέλσλ
Μεξψλ.
ΙΙ. Σο Γίκηςο 24/7
χκθσλα κε ην άξζξν 35 ηεο χκβαζεο θάζε πκβαιιφκελν Μέξνο νξίδεη έλα ζεκείν
επαθήο, ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα, έηζη
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή άκεζεο ζπλδξνκήο ζε πεξηπηψζεηο έξεπλαο ή δίσμεο
αλαθνξηθά κε πνηληθά αδηθήκαηα ζρεηηδφκελα κε ζπζηήκαηα θαη δεδνκέλα ππνινγηζηή, ή κε
ζθνπφ ηελ ζπιινγή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηα έλα πνηληθφ
αδίθεκα. Ζ ελ ιφγσ ζπλδξνκή ζα πεξηιακβάλεη ηελ δηεπθφιπλζε ή, εάλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ην
εζσηεξηθφ δίθαην θαη ηελ πξαθηηθή, ηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ αθφινπζσλ κέηξσλ: ηελ παξνρή
ηερληθψλ ζπκβνπιψλ, ηε δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 29 θαη 30, ηε
ζπιινγή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, παξνρή λνκηθήο ελεκέξσζεο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππφπησλ.
Δπηπιένλ, ην ζεκείν επαθήο θάζε πκβαιιφκελνπ Μέξνπο είλαη αξκφδην λα επηθνηλσλεί
ζε θαηεπείγνπζα βάζε κε ην ζεκείν επαθήο ελφο άιινπ πκβαιιφκελνπ Μέξνπο. Δάλ ην ζεκείν
επαθήο πνπ νξίζηεθε απφ έλα πκβαιιφκελν Μέξνο δελ ππάγεηαη ζηελ αξρή ηνπ
πκβαιιφκελνπ απηνχ Μέξνπο, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξνρή ακνηβαίαο ζπλδξνκήο, ην
ζεκείν επαθήο δηαζθαιίδεη φηη είλαη ζε ζέζε λα ζπληνλίδεηαη κε ηελ αξρή απηή ζε θαηεπείγνπζα
βάζε. Σέινο, θάζε πκβαιιφκελν Μέξνο εμαζθαιίδεη ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ εθπαηδεπκέλνπ
θαη θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. χκθσλα κε
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ην άξζξν έθην ηνπ λ. 4411/201633, ε Διιεληθή Γεκνθξαηία νξίδεη σο ζεκείν επαθήο γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ ηεο χκβαζεο «Γίθηπν 24/7» ηε Γηεχζπλζε
Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ππφ ηελ επνπηεία Δηζαγγειέα
Δθεηψλ.

33

Νφκνο 4411/2016 (ΦΔΚ Α’ 142/3-8-2016), Κχξσζε ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ην έγθιεκα
ζηνλ Κπβεξλνρψξν θαη ηνπ Πξνζζέηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο, ζρεηηθά κε ηελ πνηληθνπνίεζε πξάμεσλ ξαηζηζηηθήο θαη
μελνθνβηθήο θχζεο, πνπ δηαπξάηηνληαη κέζσ πζηεκάησλ Τπνινγηζηψλ - Μεηαθνξά ζην ειιεληθφ δίθαην ηεο
Οδεγίαο 2013/40/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο επηζέζεηο θαηά ζπζηεκάησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο – πιαηζίνπ 2005/222/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ξπζκίζεηο
ζσθξνληζηηθήο θαη αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο
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Β. Η Οδηγία 2014/41/ΔΔ
Δηζαγσγηθά
ε αληίζεζε κε ηε χκβαζε ηεο Βνπδαπέζηεο γηα ην Έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρψξν, ζε
επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα λνκνζέηεκα, ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη
ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο γηα ηελ πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα. Ζ Οδεγία
2014/41/ΔΔ34 πεξηιακβάλεη έλα θαη κνλαδηθφ ―εξγαιείν‖ γηα ηελ αλαδήηεζε απνδεηθηηθψλ
κέζσλ γεληθά απφ ηηο Δπξσπατθέο αξρέο, ηελ Δπξσπατθή Δληνιή Έξεπλαο (ΔΔΔ). Ζ έθδνζε
κηαο ΔΔΔ απνζθνπεί ζηελ εθηέιεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ κέηξσλ
ζην θξάηνο εθηέιεζεο ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο («θξάηνο εθηέιεζεο») κε ζθνπφ ηε
ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ ΔΔΔ έρεη νξηδφληην πεδίν εθαξκνγήο θαη επνκέλσο
εθαξκφδεηαη ζε φια ηα εξεπλεηηθά κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ
ζηνηρείσλ35. Αξκφδηα λα απνθαζίδεη πνηφ εξεπλεηηθφ κέηξν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θάζε
θνξά είλαη ε αξρή έθδνζεο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη, φζνλ αθνξά ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο
ζρεηηθήο έξεπλαο36.
Ζ Οδεγία ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 22 Μαΐνπ ηνπ 2017 θαη αληηθαηέζηεζε ηελ Δπξσπατθή
χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηεο 20ήο Απξηιίνπ 1959 πεξί ακνηβαίαο δηθαζηηθήο
ζπλδξνκήο επί πνηληθψλ ππνζέζεσλ θαη ηα δχν πξφζζεηα πξσηφθνιιά ηεο, θαζψο θαη δηκεξείο
ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 26 ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο, ηε χκβαζε γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο ηνπ έλγθελ θαη ηε χκβαζε γηα ηελ ακνηβαία δηθαζηηθή
ζπλδξνκή επί πνηληθψλ ππνζέζεσλ κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην
Πξσηφθνιιφ ηεο37. Δπίζεο, αληηθαηέζηεζε ηελ Απφθαζε-Πιαίζην 2008/978/ΓΔΤ38 θαη ηηο

34

Οδεγία 2014/41/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 3εο Απξηιίνπ 2014, πεξί ηεο
επξσπατθήο εληνιήο έξεπλαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, EE L 130 ηεο 1.5.2014, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ
δίθαην κε ηνλ λ. 4489/2017 (ΦΔΚ 140/Α/21-9-2017)
35
Βι. Αηηηνινγηθή θέςε (8), Οδεγία 2014/41/ΔΔ
36
Βι. Αηηηνινγηθή θέςε (10), ν.π.
37
Βι. άξζξν 34, Οδεγία 2014/41/ΔΔ
38
Απφθαζε-Πιαίζην 2008/978/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008 , ζρεηηθά κε ην επξσπατθφ
έληαικα ζπγθέληξσζεο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ιήςε αληηθεηκέλσλ, εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ γηα ρξήζε ζε
πνηληθέο δηαδηθαζίεο
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δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ 2003/577/ΓΔΤ39. Έηζη, ζήκεξα ε ΔΔΔ απνηειεί ην
βαζηθφηεξν κέζν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο αξρέο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο ΔΔ,
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ δηαζπλνξηαθή πξφζβαζε ζε απνδεηθηηθά κέζα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα, πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε ΚξάηεΜέιε ηεο ΔΔ. Bαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη
δηαηαγψλ, ε νπνία ζεκειηψλεηαη ζην άξζξν 82 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ) θαη ε νπνία ζπζηεκαηηθψο ραξαθηεξίδεηαη, απφ ην Δπξσπατθφ
πκβνχιην ηνπ Σάκπεξε ηεο 15εο θαη 16εο Οθησβξίνπ 1999 θαη έπεηηα, σο αθξνγσληαίνο ιίζνο
ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο επί πνηληθψλ ππνζέζεσλ ζηελ Έλσζε.
Ι. Η Δςπυπαφκή Δνηολή Έπεςναρ
i. Οξηζκόο
Χο Δπξσπατθή Δληνιή Έξεπλαο (ΔΔΔ) νξίδεηαη δηθαζηηθή απφθαζε, ηελ νπνία εθδίδεη ή
επηθπξψλεη δηθαζηηθή αξρή Κξάηνπο-Μέινπο («Κξάηνο Έθδνζεο») κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ελφο
ή πεξηζζφηεξσλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ κέηξσλ ζε άιιν Κξάηνο-Μέινο («Κξάηνο
Δθηέιεζεο») γηα ηε ιήςε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ ΔΔΔ κπνξεί επίζεο λα εθδίδεηαη γηα ηελ
ιήςε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ επξηζθνκέλσλ ήδε ζηελ θαηνρή ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπ
Κξάηνπο Δθηέιεζεο40. Σελ έθδνζε ΔΔΔ κπνξεί λα δεηήζεη επίζεο χπνπηνο ή θαηεγνξνχκελνο (ή
δηθεγφξνο εμ νλφκαηφο ηνπ) ζην πιαίζην ησλ δηθαησκάησλ ππεξάζπηζεο πνπ πξνβιέπεη ην
εζληθφ δίθαην θαη ε πνηληθή δηθνλνκία41.
ii. Πξνϋπνζέζεηο Έθδνζεο ΔΔΔ
Ζ ΔΔΔ κπνξεή λα εθδνζεή ζε πνηληθέ δηαδ

ηθαζία πνπ θηλείηαη απφ δηθαζηηθή αξρή ή

κπνξεί λα θηλεζεί ελψπηφλ ηεο γηα πνηληθφ αδίθεκα βάζεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ Κξάηνπο Έθδνζεο.
Δπίζεο, κπνξεί λα εθδνζεί γηα δηαδηθαζήα πνπ θηλνπ́λ δηνηθεηηθέο αξρέο

, φηαλ ε δηαδηθαζία

αθνξά πξάμε ηο πνπ ηηκσξνπ́λη αη βάζεη ηεο λνκνζεζήαο ηνπ Κξάηνπο Έ θδνζεο σο παξαβάζεηο
ησλ θαλν́λσλ δηθαήνπ θαη ε απν́θαζε ηεο δηνηθεηηθέο έ δηθαζηηθέο αξρέο κπνξεή λα νδεγέζεη ζε

39

Απφθαζε-Πιαίζην 2003/577/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ
απνθάζεσλ δέζκεπζεο πεξηνπζηαθψλ ή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
40
Βι. άξζξν 1 παξ. 1, ν.π.
41
Βι. άξζξν 1 παξ. 3, .ν.π.
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δίθε ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ , πνπ έρεη δηθαην δνζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο . Σέινο, δχλαηαη λα
εθδνζεί θαη ζε δηαδηθαζήεο , νη νπνήεο αθνξνπ́λ αδηθέκαηα έ παξαβάζεηο δπλάκελα λα
ζηνηρεηνζεηήζνπλ ηελ επζχλε ή λα επηζχξνπλ ηελ ηηκσξία λνκηθνχ πξν
Έθδνζεο. Δπηπξφζζεηα, κηα ΔΔΔ κπνξεή λα εθδήδεηαη κν́λνλ

ζψπνπ ζην Κξάηνο

φηαλ ε αξρή έθδνζεο θξίλεη φηη

πιεξνχληαη νη εμήο πξνυπνζέζεηο : ε έθδνζε ηεο ΔΔΔ εήλαη απαξαήηεηε θαη αλαινγηθέ γηα ηνπο
ζθνπνχο ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ππφπηνπ ή
θαηεγνξνπκέλνπ θαη ηα εξεπλεηηθά κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ΔΔΔ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ
δηαηαρζεί ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ζε παξφκνηα εγρσ́ξηα ππν́ζεζε.
ii. Αξκόδηεο Αξρέο Έθδνζεο θαη Δθηέιεζεο
Ζ ΔΔΔ κπνξεί λα εθδνζεί απφ δηθαζηέ

, δηθαζηήξην, αλαθξηηή ή εηζαγγειέα κε

αξκνδηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ή θάζε άιιε αξκ φδηα αξρή νξηζζείζα απφ ην Κξάηνο
Έθδνζεο ε νπνήα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξήπησζε ελεξγεή σο αλαθξηηηθέ αξρέ ζε πνηληθέο
δηαδηθαζίεο, αξκνδία λα δηαηάζζεη ηε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ ζηνη

ρείσλ, ζχκθσλα κε ην

εζληθφ δίθαην. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, πξνηνχ δηαβηβαζηεί ζηελ αξρή εθηέιεζεο , ε ΔΔΔ πξέπεη
λα επηθπξσ́λεηαη απν́ δηθαζηέ , δηθαζηήξην, αλαθξηηή ή εηζαγγειέα ζην Κξάηνο Έ θδνζεο, αθνχ
δηαπηζησζεί φηη πιεξεί ηηο πξνπ̈πνζέζε ηο γηα ηελ έθδνζε ΔΔΔ

, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία

2014/41/ΔΔ42. Γηα παξάδεηγκα, αξκφδηα αξρή γηα ηελ έθδνζε ηεο ΔΔΔ απφ ηελ Διιάδα είλαη: α)
δηθαζηήο, δηθαζηήξην, αλαθξηηήο ή εηζαγγειέαο κε αξκνδηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε θαη
β) θάζε άιιε αξκφδηα αξρή, ε νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ελεξγεί σο αλαθξηηηθή αξρή ζε
νξηζκέλε πνηληθή δηαδηθαζία, ππφ ηνλ φξν φηη ε ΔΔΔ πνπ εθδίδεηαη απφ απηή επηθπξψλεηαη απφ
ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα, ν νπνίνο ηελ επηθπξψλεη, αθνχ εξεπλήζεη ηελ ηήξεζε ησλ
πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ43.
Σέινο, σο αξρή εθηέιεζεο νξίδεηαη ε αξρή πνπ είλαη αξκφδηα λα αλαγλσξίδεη κηα ΔΔΔ
θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ εθηέιεζή ηεο, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2014/41/ΔΔ θαη ηηο ηζρχνπζεο
δηαδηθαζίεο ζε παξφκνηα εγρψξηα ππφζεζε. Οη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο κπνξεί λα απαηηνχλ έγθξηζε
δηθαζηεξίνπ ζην Κξάηνο Δθηέιεζεο, φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή ηνπ λνκνζεζία. Γηα
παξάδεηγκα, ζηελ Διιάδα έρεη νξηζηεί σο αξρή εθηέιεζεο ν εηζαγγειέαο εθεηψλ ζηε δηθαζηηθή

42
43

Βι. άξζξν 2, πεξ. γ’, ν.π.
Βι. άξζξν 6 ηνπ λ. 4489/2017, ΦΔΚ Α' 140/21-09-2017
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πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί ε ΔΔΔ, ν νπνίνο κεξηκλά, θαηά πεξίπησζε, γηα
ηελ εθηέιεζή ηεο44.
iii. Πεξηερόκελν ηεο ΔΔΔ
Ζ ΔΔΔ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθν́ινπζεο πιεξνθνξήεο : ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ
αξρή έθδνζεο , ην αληηθεήκελν θαη ηνπο ιν́γνπο έθδνζεο ηεο ΔΔΔ

, ηηο απαξαήηεηεο δηαζέζηκεο

πιεξνθνξίεο γηα ηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα , πεξηγξαθή ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο πνπ απνηειεί
αληηθείκελν έξεπλαο ή δηαδηθαζίαο θαη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμ

εσλ ηνπ πνηληθνπ́ δηθαήνπ ηνπ

Κξάηνπο Έ θδνζεο, θαζψο θαη πεξηγξαθέ ησλ εξεπλεηηθσ́λ κέηξσλ πνπ

δεηνχληαη θαη ησλ

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ . Ζ ΔΔΔ ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην
πξνηππσκέλν έληππν ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο Οδεγίαο 2014/41/ΔΔ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ
Αξρή Έθδνζεο, ε νπνία πηζηνπνηεί ηελ αθξίβεηα θαη βεβαηψλεη ηελ νξζφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο. Γηαβηβάδεηαη απφ ηελ Αξρή Έθδνζεο ζηελ Αξρή Δ θηέιεζεο κε νπνηνδήπνηε κέζν δπλάκελν
λα ηεθκεξησζεή εγγξάθσο θαη θαηά ηξν́πνλ

, ψζηε ην Κξάηνο Δ

θηέιεζεο λα κπνξεί λα

πηζηνπνηήζεη ηε γλεζηφηεηά ηεο . Ζ Αξρέ Έθ δνζεο κπνξεή ελδεηθηηθά λα δηαβηβάδεη ηηο
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηηθνχ Γηθηχνπ
δεκηνπξγήζεθε κε ηελ θνηλή δξάζε

98/428/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιήνπ

45

ΔΔΔ

(ΔΓΓ) πνπ

. Δάλ ε Αξρή Έ θδνζεο

εθδψζεη EΔΔ πνπ ζπκπιεξσ́λεη πξνγε λέζηεξε ΔΔΔ («ζπκπιεξσκαηηθή ΔΔΔ »), επηζεκαίλεη ην
γεγνλφο απηφ ζηελ ΔΔΔ, ζχκθσλα κε ην έληππν ηνπ παξαξηήκαηνο Α, ζην ηκέκα Γ.
iv. Η εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ
Ζ Αξρέ Δ θηέιεζεο αλαγλσξίδεη άλεπ εηέξνπ ΔΔΔ δηαβηβαζζείζα ζχκθσλα κε ηελ
Οδεγία 2014/41/ΔΔ θαη κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζέ ηεο θαηά ηνλ ήδην ηξν́πν θαη ηελ ίδηα
δηαδηθαζία ζαλ λα επξφθεηην γηα εξεπλεηηθφ κέηξν δηαηαρζέλ απν́ αξρέ ηνπ Κξάηνπο Δθηέιεζεο.
Χζηφζν, φηαλ κηα ΔΔΔ παξαιακβάλεηαη απν́ Αξρέ Δ θηέιεζεο θαη δελ έρεη εθδνζεί ή επηθπξσζεί
απφ δηθα ζηηθή αξρή , επηζηξέθεηαη ζην Κξάηνο Έθδνζεο . Ζ έθδνζε ηεο απν́θαζεο ζρεηηθά κε
ηελ αλαγλσ́ξηζε έ ηελ εθηέιεζε θαη ε εθηέιεζε ην π εξεπλεηηθνπ́ κέηξνπ πξαγκαην πνηνχληαη κε

44

Βι. άξζξν 11, ν.π.
98/428/ΓΔΤ: Κνηλή δξάζε ηεο 29εο Ηνπλίνπ 1998 πνπ ζεζπίζηεθε απφ ην πκβνχιην βάζεη ηνπ άξζξνπ Κ.3 ηεο
ζπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γηα ηε δεκηνπξγία επξσπατθνχ δηθαζηηθνχ δηθηχνπ
45
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ηελ ηαρπ́ηεηα θαη ηελ πξνηεξαην́ηεηα πνπ ζα δηλν́ηα λ γηα παξν́κνηα εγρσ́ξηα ππν́ζεζε . ε θάζε
πεξίπησζε ε απν́θαζε γηα ηελ αλαγλσ́ξηζε έ ηελ εθηέιεζε ΔΔΔ ζα πξέπεη λα εθδήδεηαη απν́ ηελ
αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη πάλησο εληφο

30 εκεξψλ απφ ηελ

παξαιαβή ηεο ΔΔΔ. Δάλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλαβνιήο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15 ηεο Οδεγίαο, ε
αξρή εθηέιεζεο εθηειεί ακειιεηί ην εξεπλεηηθφ κέηξν θαη ην αξγφηεξν 90 εκέξεο κεηά ηε ιήςε
ηεο απν́θαζεο αλαγλψξηζεο ή εθηέιεζεο . ηαλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ είλαη πξαθηηθ ά
εθηθηφ γηα ηελ αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο λα ηεξήζεη ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη

, ελεκεξψλεη

ακειιεηί ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ Κξάηνπο Έ θδνζεο κε νπνηνλδέπνηε ηξν́πν , αλαθέξνληαο ηνπο
ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηνλ ρξφλν πνπ εθηηκά φηη ζα ρξε

ηαζηεί γηα ηελ έθδνζε ηεο

απφθαζεο. ε απηέ ηελ πεξήπησζε , ε πξνζεζκήα κπνξεί λα παξα ηαζεί ην αλψηαην θαηά 30
εκέξεο. Ζ πξφβιεςε πξνζεζκηψλ θξίζεθε απαξαίηεηε γηα λα εμαζθαιηζζεί ε ηαρεία,
απνηειεζκαηηθή θαη ζπλεπήο ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ κειψλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο46.
ΙΙ. Κπιηική επί ηηρ ΔΔΔ αναθοπικά με ηα ηλεκηπονικά αποδεικηικά μέζα
Δηζαγσγηθά
ηε ζπλάληεζε ηεο 4εο Οθησβξίνπ 2016 ε νκάδα εηδηθψλ, ηελ νπνία απνηεινχζαλ
επαγγεικαηίεο πξνεξρφκελνη απφ Κξάηε-Μέιε ηεο ΔΔ, θαζψο θαη εθπξφζσπνη ηνπ Δπξσπατθνχ
Γηθαζηηθνχ Γηθηχνπ θαη ηεο Δπξσπφι, εμέηαζε ηελ πηζαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο ΔΔΔ ζηηο
ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ, θπξίσο κέζα απφ ηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπ ππνδείγκαηνο αίηεζεο ΔΔΔ πνπ βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα Α ηεο Οδεγίαο, ψζηε λα θαηαζηεί
απηφ θαηάιιειν γηα απνζηνιή αηηεκάησλ πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη
ηελ δεκηνπξγία κηαο ειεθηξνληθήο «πχιεο» γηα ηελ ηαρχηεξε απνζηνιή θαη παξαιαβή ησλ
αηηεκάησλ απηψλ47. Χζηφζν θξίζεθε φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΔΔΔ δελ είλαη θαηάιιειν γηα
ηελ πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη φηη νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο δελ
επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηελ αλάγθε απηή.

46

Βι. Αηηηνινγηθή θέςε (21), ν.π.
Commission, Staff Working Document, Impact Assessment, Accompanying the document Proposal for a
Regulation of the European Parliament and of the Council on European Production and Preservation Orders for
electronic evidence in criminal matters and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council
laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in
criminal proceedings, SWD (2018) 118 final, 17 April 2018, p. 137
47
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i. Η έιιεηςε νκνηνκνξθίαο ζηε λνκνζεζία ησλ Κξαηώλ-Μειώλ
πσο πξναλαθέξζεθε, ε ΔΔΔ έρεη νξηδφληην πεδίν εθαξκνγήο θαη επνκέλσο
εθαξκφδεηαη ζε φια ηα εξεπλεηηθά κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ
ζηνηρείσλ48. Αξκφδηα λα απνθαζίδεη πνην εξεπλεηηθφ κέηξν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θάζε
θνξά είλαη ε αξρή πνπ εθδίδεη ηελ ΔΔΔ. Διιείςεη φκσο νκνηφκνξθνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην νπνίν ζα νξίδεη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπιινγή,
επεμεξγαζία θαη ππνβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, θάζε
Αξρή Έθδνζεο κπνξεί λα επηιέμεη θαηά ηελ θξίζε ηεο δηαθνξεηηθφ εξεπλεηηθφ κέηξν ζε θάζε
πεξίπησζε, θάηη πνπ νδεγεί ζε θαηαθεξκαηηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζπιινγήο ειεθηξνληθψλ
απνδεηθηηθψλ κέζσλ εληφο ηεο ΔΔ, ζηε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο δηθαίνπ θαη
πηζαλφηαηα ζε ιηγφηεξεο εγγπήζεηο σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο απηέο. Δπίζεο, ε αλνκνηνκνξθία πνπ
ππάξρεη γεληθφηεξα ζηηο λνκνζεζίεο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εθηέιεζε
άιινπ εξεπλεηηθνχ κέηξνπ απφ απηφ πνπ δεηήζεθε49 ή αθφκα θαη ζε κε αλαγλψξηζε ή κε
εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ50.
ii. Έιιεηςε εηδηθώλ δηαηάμεσλ γηα ηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα
ηα άξζξα 22 θαη επφκελα ηεο Οδεγίαο 2014/41/ΔΔ πξνβιέπνληαη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα
νξηζκέλα δηεξεπλεηηθά κέηξα. Χζηφζν δελ ππάξρεη θακία πξφβιεςε εηδηθά γηα ηα ειεθηξνληθά
απνδεηθηηθά κέζα. Αθφκα θαη ζην άξζξν 28, φπνπ πξνβιέπνληαη εξεπλεηηθά κέηξα πνπ
ζπλεπάγνληαη ηε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζπλερψο θαη γηα
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, δε γίλεηαη ιφγνο γηα ειεθηξνληθά δεδνκέλα. Πεξαηηέξσ ζην
Κεθάιαην V γηα ηελ παξαθνινχζεζε επηθνηλσληψλ, θαίλεηαη φηη θαιχπηνληαη κφλν νη
―παξαδνζηαθέο‖ ηειεπηθνηλσλίεο51, ρσξίο εηδηθή πξφβιεςε γηα ηηο over-the-top ππεξεζίεο52,
48

Βι. Αηηηνινγηθή θέςε (8), ν.π.
Βι. άξζξν 10, Οδεγία 2014/41/ΔΔ
50
Βι. άξζξν 11, ν.π.
51
Βι. Αηηηνινγηθή θέςε (30), Οδεγία 2014/41/ΔΔ, φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο θαη γηα
δεδνκέλα θίλεζεο θαη ζέζεο σο πξνο απηέο ηηο ηειεπηθνηλσλίεο
52
Χο over-the-top (OTT) ραξαθηεξίδεηαη θάζε ππεξεζία ή εθαξκνγή πνπ παξέρεηαη κέζσ Γηαδηθηχνπ,
παξαθάκπηνληαο ηελ παξαδνζηαθή δηαλνκή (π.ρ. κέζσ θαισδίνπ ή δνξπθφξνπ). Σέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο
ζρεηίδνληαη ζπλήζσο κε ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν θαη ηηο επηθνηλσλίεο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε
Netflix, ε Amazon Prime, ε Hulu θ.α., νη νπνίεο αληηθαζηζηνχλ ηελ ―παξαδνζηαθή‖ θαισδηαθή ή δνξπθνξηθή
ηειεφξαζε θαη ε Skype, ε WhatsApp, ε Viber θ.α., νη νπνίεο αληηθαζηζηνχλ ηελ ―παξαδνζηαθή‖ επηθνηλσλία κέζσ
θαισδίνπ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ή θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο.
49

33

φπσο είλαη νη ηειεθσληθέο θιήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Πξσηφθνιιν ηνπ Γηαδηθηχνπ (Voice
over IP - VoIP), νη ππεξεζίεο άκεζεο αληαιιαγήο κελπκάησλ (instant messengers) θαη ηα
κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mails), ππεξεζίεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά
θφξνλ ζήκεξα απφ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο θαη ηείλνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα
―παξαδνζηαθά‖ κέζα επηθνηλσλίαο. Ζ κφλε ζρεηηθή αλαθνξά ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
Γηαδίθηπν αθνξά ζην εξεπλεηηθφ κέηξν ηεο αλαγλψξηζεο πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ ζπλδξνκή ζε
έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ηειεθψλνπ ή δηεχζπλζε IP.
Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα εθηειεζηεί κηα ΔΔΔ, πνπ πεξηιακβάλεη αίηεκα δηαηήξεζεο ή
ππνβνιήο ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ, ζα πξέπεη ηα εηδηθά απηά κέηξα, ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο
ππνβνιήο ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ λα είλαη δηαζέζηκα, ηφζν ζην Κξάηνο Έθδνζεο ηεο ΔΔΔ φζν
θαη ζην Κξάηνο Δθηέιεζεο ηεο ΔΔΔ, θάηη ην νπνίν δελ είλαη θαζφινπ βέβαην δεδνκέλεο ηεο
αλνκνηνκνξθίαο πνπ παξαηεξείηαη ζην δίθαην ησλ Κξαηψλ-Μειψλ, φπσο πξναλαθέξζεθε.
iii. Η ηαρύηεηα ηεο πξόζβαζεο ζηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα
Μηα απφ ηηο θαηλνηνκίεο ηεο Οδεγίαο 2014/41/ΔΔ είλαη ε πξφβιεςε αλψηαησλ ρξνληθψλ
νξίσλ γηα ηελ παξνρή ηεο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο. πσο πξναλαθέξζεθε, ε απν́θαζε γηα ηελ
αλαγλψξηζε ή ηελ εθηέιεζε ΔΔΔ εθδίδεηαη ην αξγφηεξν 30 εκέξεο κεηά ηελ παξαιαβή ηεο ΔΔΔ
θαη εάλ δελ ζπληξέρνπλ ιν́γνη αλαβνιέο , δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15 ηεο Οδεγίαο, ε Αξρέ Δθηέιεζεο
εθηειεί ην εξεπλεηηθν́ κέηξν ην αξγν́ηεξν 90 εκέξεο κεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο . ε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο ε Οδεγία ΔΔΔ επηηξέπεη πην ζχληνκεο πξνζεζκίεο. Ζ Αξρή Έθδνζεο κπνξεί γηα
παξάδεηγκα λα αλαθέξεη ζηελ ΔΔΔ φηη απαηηείηαη ζπληνκφηεξε πξνζεζκία "ιφγσ δηαδηθαζηηθψλ
πξνζεζκηψλ, ζνβαξφηεηαο ηνπ αδηθήκαηνο ή άιισλ ηδηαίηεξα επεηγνπζψλ πεξηζηάζεσλ53.
Χζηφζν, ε εμέιημε απηή ζεσξείηαη απφ εηδηθνχο ησλ Κξαηψλ Μειψλ αλεπαξθήο γηα ηελ
πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα ζε πνηληθέο έξεπλεο, γηα ηα νπνία ε ΔΔΔ δελ είλαη
αξθεηά γξήγνξε θαη θαηά ζπλέπεηα ραξαθηεξίδεηαη σο αλαπνηειεζκαηηθή. Ο ρξφλνο είλαη
θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα. Διιείςεη
ππνρξεψζεσλ δηαηήξεζεο, νη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ δελ έρνπλ θαλέλα θίλεηξν λα απνζεθεχνπλ
δεδνκέλα - ηδίσο κεηαδεδνκέλα - γηα πεξηζζφηεξν απφ ην αλαγθαίν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Σνπλαληίνλ, ε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζπλεπάγεηαη επηπξφζζεην θφζηνο γηα απηνχο.
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Δπηπξφζζεηα, ε αξρή ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη εγγελήο ζηνπο θαλφλεο
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ54 ππνρξεψλεη ηνπο Παξφρνπο Τπεξεζηψλ λα απνζεθεχνπλ ηα δεδνκέλα,
κφλν γηα φζν δηάζηεκα είλαη απνιχησο απαξαίηεην.
Δπηπιένλ, ε κεζνιάβεζε ηφζν ησλ Γεκνζίσλ Αξρψλ ηνπ Κξάηνπο Έθδνζεο ηεο ΔΔΔ
φζν θαη ησλ Γεκνζίσλ Αξρψλ ηνπ Κξάηνπο Δθηέιεζεο ηεο ΔΔΔ ζπκβάιινπλ ζηελ
θαζπζηέξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πξφζβαζεο ζηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Πξαθηηθά,
αθνχ ε Γεκφζηα Αξρή ηνπ Κξάηνπο Δθηέιεζεο ιάβεη ηελ ΔΔΔ θαη εμεηάζεη ηε βαζηκφηεηά ηεο,
απνζηέιιεη ε ίδηα αίηεκα ζηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ, ζηελ θαηνρή ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη
απνζεθεπκέλα ηα δεηνχκελα ειεθηξνληθά δεδνκέλα. Ο ηειεπηαίνο απνζηέιιεη ηα δεηνχκελα
δεδνκέλα ζηε Γεκφζηα Αξρή ηνπ Κξάηνπο Δθηέιεζεο, ε νπνία ηα κεηαβηβάδεη κε ηε ζεηξά ηεο
ζηε Γεκφζηα Αξρή ηνπ Κξάηνπο Έθδνζεο ηεο ΔΔΔ.
Σέινο, έλαο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιεη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ θαζπζηέξεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα αηηήκαηα γηα Ακνηβαία Γηθαζηηθή πλδξνκή (ηα νπνία
αλέξρνληαη επί ηνπ παξφληνο ζε 5.000 πεξίπνπ αλά έηνο ζπλνιηθά γηα φια ηα είδε ζπλδξνκήο,
φρη κφλν γηα ηελ πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα55), ηα αηηήκαηα γηα ηελ
αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε ΔΔΔ, θαζψο θαη νη επαθφινπζεο απαληήζεηο θαη έξεπλεο
απνζηέιινληαη αθφκα κε ―παξαδνζηαθά‖ κέζα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηαρπδξνκηθά ή κέζσ
ηειενκνηνηππίαο (Φαμ).
iii. Τν πεξηνξηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΔΔΔ θαη ε κε ζπκκεηνρή όισλ ησλ ΚξαηώλΜειώλ ηεο ΔΔ
εκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηεο ΔΔΔ, πνπ θαζηζηά ην κέηξν απηφ εκηηειέο ζηνλ ηνκέα ησλ
ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, είλαη ην γεγνλφο φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο εθηείλεηαη
κφλν ζηνπο Παξφρνπο Τπεξεζηψλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε Κξάηνο-Μέινο ηεο Έλσζεο, ελψ
δελ εκπίπηνπλ ζε απηφ νη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ πνπ εδξεχνπλ εθηφο ηεο ΔΔ, φπσο γηα παξάδεηγκα
ζηηο ΖΠΑ, αθφκα θαη αλ ηα δεηνχκελα δεδνκέλα είλαη απνζεθεπκέλα εληφο ηεο ΔΔ. Γεδνκέλνπ
ηνπ γεγνλφηνο φηη νη κεγαιχηεξνη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ ζην Γηαδίθηπν εδξεχνπλ ζηηο ΖΠΑ, ε

54
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ΔΔΔ απνδεηθλχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ αλεπαξθήο γηα ηελ πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά δεδνκέλα
πνπ δηαηεξνχληαη απφ απηνχο.
Αθφκε φκσο θαη αλ νη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ δηαζέηνπλ έδξα ζε Κξάηνο-Μέινο ηεο ΔΔ,
δελ είλαη θαζφινπ βέβαην φηη ην Κξάηνο-Μέινο απηφ δεζκεχεηαη απφ ηελ ΔΔΔ. Έλα βαζηθφ
κεηνλέθηεκα ηεο Οδεγίαο 2014/41/ΔΔ, φζνλ αθνξά ζην πεδίν ησλ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ
κέζσλ, είλαη ην γεγνλφο φηη Κξάηε-Μέιε ηεο ΔΔ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Γαλία θαη ε Ηξιαλδία,
ε νπνία ζεκεησηένλ απνηειεί ηελ Δπξσπατθή έδξα πνιιψλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Παξφρνπο
Τπεξεζηψλ ζην Γηαδίθηπν, δελ ζπκκεηείραλ ζηελ έθδνζε ηεο Οδεγίαο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ
δεζκεχνληαη απφ απηήλ, νχηε ππφθεηληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο56. Γηα ηηο ρψξεο απηέο ζπλερίδνπλ
λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ νη ―παξαδνζηαθνί‖ νδνί ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο εληφο ηεο ΔΔ.
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Γ. Η ςμθυνία Αμοιβαίαρ Γικαζηικήρ ςνδπομήρ ηος 2003 μεηαξύ
ΔΔ και ΗΠΑ
Ζ πκθσλία Ακνηβαίαο Γηθαζηηθήο πλδξνκήο (Agreement on Mutual Legal AssistanceMLA) κεηαμχ ΔΔ θαη ΖΠΑ57 ππνγξάθεθε ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2003 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε
Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2010. Ζ ηδέα κηαο ζπκθσλίαο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
Ακεξηθαληθψλ θαη ησλ Δπξσπατθψλ Αξρψλ σξίκαζε κεηά ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11εο
επηεκβξίνπ 2001, φηαλ θαηέζηε ζαθέο θαη ζηηο δπν πιεπξέο φηη κηα ηέηνηα δηαηιαληηθή
ζπκθσλία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σα
ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πκθσλίαο απνηεινχζαλ ε ΔΔ θαη νη ΖΠΑ, παξφιν πνπ πνιιά ΚξάηεΜέιε ηεο ΔΔ είραλ ήδε ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο Ακνηβαίαο Γηθαζηηθήο πλδξνκήο κε ηηο
ΖΠΑ. Ζ πκθσλία έδσζε λέα δηάζηαζε ζηελ Ακνηβαία Γηθαζηηθή πλδξνκή κεηαμχ ΔΔ θαη
ΖΠΑ δίλνληαο λέεο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο
ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο (άξζξν 4), ηε ζχζηαζε θνηλψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ (άξζξν 5),
ηελ εμέηαζε καξηχξσλ κέζσ ηειεδηάζθεςεο (άξζξν 6), ηελ ηαρχηεξε απνζηνιή ησλ αηηεκάησλ
δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο θαη ησλ απαληήζεσλ (άξζξν 7) θαη ηε ζπλδξνκή ζε έξεπλεο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα απφ δηνηθεηηθέο αξρέο (άξζξν 8).
Ο αξηζκφο ησλ ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχζαλ αηηήκαηα απφ ηηο Δπξσπατθέο Αξρέο πξνο ηηο
Αξρέο ησλ ΖΠΑ ηελ πεξίνδν 2010-2014 αλεξρφηαλ, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο, ζηα 7.000, εθ ησλ νπνίσλ ηα 1.700 ζηάιζεθαλ ην έηνο 201458. Αμίδεη λα ζεκεησζεί
φηη, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, κεηαμχ ησλ πέληε Κξαηψλ-Μειψλ, απφ ηα νπνία ζηάιζεθαλ
ηα πεξηζζφηεξα αηηήκαηα γηα ην έηνο 2014, ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη ε Διιάδα59. Έλα κεγάιν
κέξνο ησλ αηηεκάησλ απηψλ αθνξνχζαλ ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα, θπξίσο ζε ππνζέζεηο
δηαδηθηπαθήο απάηεο, παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαη παξάλνκεο δηείζδπζεο ζε ππνινγηζηηθά
ζπζηήκαηα. Χζηφζν, ππήξμαλ θαη αηηήκαηα, ηα νπνία έκεηλαλ αλεθηέιεζηα. Οη θχξηνη ιφγνη γηα
ηε κε εθηέιεζε ησλ αηηεκάησλ απηψλ ήηαλ είηε φηη απηά αθνξνχζαλ ήζζνλνο ζεκαζίαο ζχκθσλα ηηο Αξρέο ησλ ΖΠΑ- εγθιήκαηα, είηε φηη εξρφληνπζαλ ζε ζχγθξνπζε κε άιια
57
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ππέξηεξα -ζχκθσλα κε ην Γίθαην ησλ ΖΠΑ- δηθαηψκαηα, φπσο απηφ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ,
είηε ηέινο, επεηδή δελ πιεξνχηαλ ν φξνο ηεο ―πηζαλήο αηηίαο‖ πνπ απαηηεί ν Ακεξηθαλφο Νφκνο
γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνρξεσζεί ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ κε έδξα
ηηο ΖΠΑ λα ππνβάιεη ηα ειεθηξνληθά δεδνκέλα πνπ δεηνχληαλ.
Πεξαηηέξσ, ην άξζξν 17 ηεο πκθσλίαο πξνέβιεπε επαλεμέηαζε ηεο πκθσλίαο ην
αξγφηεξν 5 έηε κεηά ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηεο. Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηελ ζπδεηήζεσλ γηα
ηελ επαλεμέηαζε ηεο πκθσλίαο αλέθπςαλ σο βαζηθά δεηήκαηα, κεηαμχ ησλ άιισλ, ε
απμαλφκελε ηαρχηεηα θαη ν αξηζκφο ησλ αηηεκάησλ ησλ Αξρψλ ηεο ΔΔ, πνπ εθηειέζηεθαλ,
εηδηθά ζε ππνζέζεηο πνπ πεξηειάκβαλαλ ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα θαη ε βειηίσζε ηεο
απεπζείαο πξφζβαζεο ησλ Δπξσπατθψλ Αξρψλ ζηα δεδνκέλα, πνπ δηαηεξνχλ νη Ακεξηθαληθνί
Πάξνρνη Τπεξεζηψλ. Αλάκεζα ζηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πκθσλίαο
ζπκπεξηιήθζεθαλ ε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ΔΔ θαη ΖΠΑ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ
απνδεηθηηθψλ κέζσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο θαη ε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο απφθηεζεο
ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ, ηα νπνία δηαηεξνχληαη ζηηο ΖΠΑ, απφ ηηο Αξρέο ηεο ΔΔ.
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Γ. Η απεςθείαρ επικοινυνία με ηοςρ Παπόσοςρ Τπηπεζιών
Δπί ηνπ παξφληνο, ζε δηαζπλνξηαθέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ δηεξεχλεζε
ειεθηξνληθψλ εγθιεκάησλ ππάξρεη θαη κηα άιιε πηζαλή νδφο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αξρψλ ηεο
ΔΔ ζηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, πέξα απφ ηελ ―παξαδνζηαθή νδφ ηεο Ακνηβαίαο
Γηθαζηηθήο πλδξνκήο. Ζ ηειεπηαία έρεη απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη ελέρεη ηνλ θίλδπλν
φηη ηα δεδνκέλα πνπ δεηνχληαη πηζαλφλ λα έρνπλ δηαγξαθεί ζην κεζνδηάζηεκα, απφ ηελ ππνβνιή
ηνπ αηηήκαηνο κέρξη ηελ εθηέιεζή ηνπ, ή λα έρνπλ κεηαθεξζεί ζε άιιν θξάηνο θαηά ηε ζηηγκή
ηεο εθηέιεζεο ηνπ αηηήκαηνο ΑΓ, θαη θαηά ζπλέπεηα λα είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή ελφο λένπ
αηηήκαηνο ΑΓ κε απνδέθηε ην θξάηνο, ζην νπνίν έρνπλ ήδε κεηαθεξζεί ηα δεηνχκελα
δενδνκέλα, θαζηζηψληαο έηζη ηδηαίηεξα αξγή θαη ίζσο κάηαηε ηελ αλαδήηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ
απνδεηθηηθψλ κέζσλ. Ζ δεχηεξε απηή νδφο αθνξά ηελ απεπζείαο ζπλεξγαζία ησλ δηθαζηηθψλ
αξρψλ κε ηνπο αιινδαπνχο Παξφρνπο Τπεξεζηψλ. ηελ πξάμε, νη Γεκφζηεο Αξρέο ησλ
Κξαηψλ-Μειψλ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο Παξφρνπο Τπεξεζηψλ πνπ εδξεχνπλ ζηηο ΖΠΑ θαη
δεηνχλ, ζχκθσλα κε ην δίθαην ησλ ΖΠΑ, λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πνπ ηνπο αθνξνχλ.
Ο Ακεξηθαληθφο Νφκνο επηηξέπεη ζηνπο Παξφρνπο Τπεξεζηψλ λα ζπλεξγάδνληαη απεπζείαο κε
ηηο Αξρέο άιισλ θξαηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο ΔΔ60.
Σν κνληέιν απηφ απνηειεί ηνλ θαλφλα φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ησλ Δπξσπατθψλ
δηθαζηηθψλ αξρψλ ζε ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα, πνπ δηαηεξνχλ Πάξνρνη Τπεξεζηψλ ζηηο
ΖΠΑ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην δηάζηεκα 2013-2016 ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά 70% ησλ
αηηεκάησλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ Αξρέο Κξαηψλ-Μειψλ ηεο ΔΔ πξνο ηνπο Παξφρνπο
Τπεξεζηψλ61. Γηα παξάδεηγκα, ην 2016 νη ακεξηθαληθνί θνινζζνί Apple, Facebook, Google,
Microsoft, θαη Twitter δέρζεθαλ πεξηζζφηεξα απφ 120.000 αηηήκαηα δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο απφ
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Βι. Παξάγξαθν 2701(2) ηνπ Νφκνπ Electronic Communications and Privacy Act 1986 (ECPA)
Commission, Staff Working Document, Impact Assessment, Accompanying the document Proposal for a
Regulation of the European Parliament and of the Council on European Production and Preservation Orders for
electronic evidence in criminal matters and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council
laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in
criminal proceedings, SWD (2018) 118 final, 17 April 2018, p. 15
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Δπξσπατθέο δηθαζηηθέο αξρέο62, ελψ θαη ην 2017 ηα αηηήκαηα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ ΔΔ πξνο
ηνπο ακεξηθαληθνχο Παξφρνπο Τπεξεζηψλ ζπλνιηθά μεπέξαζαλ ηα 124.00063.
Ζ αληαπφθξηζε ζε ηέηνηνπ είδνπο αηηήκαηα παξνπζηάδεη ζηαζεξά απμεηηθή πνξεία. Οη
Πάξνρνη Τπεξεζηψλ αληαπνθξίζεθαλ ζην 58% ησλ αηηεκάησλ πνπ ππνβιήζεθαλ ην δεχηεξν
εμάκελν ηνπ 2016, πνζνζηφ θαηά 12% κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηνπ έηνπο 201364. Χζηφζν
βαζηθφ κεηνλέθηεκα απηνχ ηνπ κνληέινπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ζπλεξγαζία δελ είλαη
ππνρξεσηηθή γηα ηνπο απνδέθηεο ησλ αηηεκάησλ, αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ επρέξεηα ηνπ εθάζηνηε
Παξφρνπ Τπεξεζηψλ θαη απφ ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε εηαηξία.
Σέινο, άιιν έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα είλαη φηη ην κνληέιν απηφ δηθαζηηθήο
ζπλεξγαζίαο θαιχπηεη κφλν δεδνκέλα, πνπ δελ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν65, ελψ ε πξφζβαζε ζε
δεδνκέλα πεξηερνκέλνπ απαγνξεχεηαη απφ ηε λνκνζεζία ησλ ΖΠΑ.

62

Ο.π.
European Commission, Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations in view
of an agreement between the European Union and the United States of America on cross-border access to electronic
evidence for judicial cooperation in criminal matters, Brussels, 5.2.2019 COM(2019) 70 final
64
Commission, Staff Working Document, Impact Assessment, ν.π., ζει. 16
65
Γηα ηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζε ―δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν‖ θαη ζε ―δεδνκέλα πνπ δελ αθνξνχλ ην
πεξηερφκελν‖ βι. ελδεηθηηθά παξαθάησ ζει. 47 ηεο παξνχζεο
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
Η ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ
Α. Οι Πποηάζειρ Κανονιζμού και Οδηγίαρ για ηα ηλεκηπονικά
αποδεικηικά μέζα ζε ποινικέρ ςποθέζειρ
Δηζαγσγηθά
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξαηήξεζε φηη δηάθνξεο δπζθνιίεο θαηά ηε δηαζπλνξηαθή
πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία δελ επηηξέπνπλ ζήκεξα ηελ απνηειεζκαηηθή
έξεπλα θαη δίσμε ηνπ εγθιήκαηνο ζηελ ΔΔ. Τπάξρεη έιιεηςε απνηειεζκαηηθφηεηαο φζνλ αθνξά
ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δεκφζησλ αξρψλ, ηελ άκεζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
δεκφζησλ αξρψλ θαη ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ άκεζε πξφζβαζε ησλ δεκφζησλ αξρψλ ζε
ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Χο εθ ηνχηνπ, νη έξεπλεο απνηεικαηψλνληαη, εγθιήκαηα
κέλνπλ αηηκψξεηα, ηα ζχκαηα πξνζηαηεχνληαη κε ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, θαη νη
πνιίηεο ηεο ΔΔ αηζζάλνληαη ιηγφηεξν αζθαιείο66. Σα ηξία βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ εληφπηζε
είλαη φηη ζην πιαίζην ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο απαηηείηαη
ππεξβνιηθά πνιχο ρξφλνο γηα ηελ πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζε
δηαζπλνξηαθφ επίπεδν, θάηη πνπ θαζηζηά ηελ έξεπλα θαη ηε δίσμε ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο, φηη
νη αλεπάξθεηεο ζηε ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα κεηαμχ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ
θαη ησλ δεκφζησλ αξρψλ δεκηνπξγνχλ θσιχκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξεπλψλ θαη
ησλ δηψμεσλ θαη ηέινο, φηη ηα πξνβιήκαηα ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηθαηνδνζίαο κπνξνχλ λα
δπζρεξάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαζπλνξηαθή έξεπλα θαη δίσμε67.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ ζηηο 17 Απξηιίνπ 2018 ε Δπηηξνπή
ελέθξηλε δχν λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο: ηελ Πξφηαζε Καλνληζκνχ ζρεηηθά κε ηελ Δπξσπατθή
Δληνιή Τπνβνιήο θαη ηελ Δπξσπατθή Δληνιή Γηαηήξεζεο ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ
66

Πεξίιεςε ηεο Δθηίκεζεο Δπηπηψζεσλ πνπ ζπλνδεχεη ην έγγξαθν Πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή εληνιή ππνβνιήο θαη ηελ επξσπατθή εληνιή
δηαηήξεζεο ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο θαη Πξφηαζε νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ θαλφλσλ γηα ηνλ νξηζκφ λφκηκσλ
εθπξνζψπσλ κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζην πιαίζην πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ, SWD(2018)
119 final, ζει. 1
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Βι. Πεξίιεςε Δθηίκεζεο Δπηπηψζεσλ, ν.π.
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ζηνηρείσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο68 θαη ηελ Πξφηαζε Οδεγίαο ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε
ελαξκνληζκέλσλ θαλφλσλ γηα ηνλ νξηζκφ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζην πιαίζην πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ69, ε νπνία ζπκπιεξψλεη ηνλ
παξαπάλσ Καλνληζκφ. Ο γεληθφο ζηφρνο είλαη λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή έξεπλα θαη
δίσμε ησλ εγθιεκάησλ ζηελ ΔΔ κε ηε βειηίσζε ηεο δηαζπλνξηαθήο πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθά
απνδεηθηηθά ζηνηρεία κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο θαη
ηεο πξνζέγγηζεο ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. Eπηπιένλ, ππάξρνπλ ηξεηο εηδηθνί ζηφρνη: ε
κείσζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηε δηαζπλνξηαθή πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία,
ε δηαζθάιηζε ηεο δηαζπλνξηαθήο πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, εθεί φπνπ
απηή είλαη επί ηνπ παξφληνο αλεπαξθήο, ε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ, ηεο πξνζηαζίαο ησλ
ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο70.
I. Σα κςπιόηεπα σαπακηηπιζηικά και οι βαζικόηεπερ έννοιερ ηυν Πποηάζευν Κανονιζμού
και Οδηγίαρ
i. Η εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηεο ακνηβαίαο δηθαζηηθήο αλαγλώξηζεο
Απφ ην έηνο 1999 αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο επί πνηληθψλ
ππνζέζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ε αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο
ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη δηαηαγψλ71. Ζ δπζρέξεηα πξαγκάησζεο ηεο δηθαζηηθήο
ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θηήζεο ησλ απνδείμεσλ κέζσ ηεο παξαδνζηαθήο νδνχ ηεο δηθαζηηθήο
ζπλδξνκήο, παξψζεζε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα Kξάηε-Mέιε ηεο ΔΔ λα αλαδεηήζνπλ
κηα πην επνηθνδνκεηηθή ιχζε, ηελ νπνία βξήθαλ ζηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε72. Ζ ηειεπηαία
ζεκειηψλεηαη ζην άξζξν 82 παξ. 1 ΛΔΔ73, θαη είρε εηζαρζεί ην πξψηνλ κε ην Δπξσπατθφ
πκβνχιην ηνπ Σάκπεξε ηεο 15εο θαη 16εο Οθησβξίνπ 199974.
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COM(2018) 225 final
COM(2018) 226 final
70
Βι. Πεξίιεςε Δθηίκεζεο Δπηπηψζεσλ, ν.π.
71
Βι. Presidency Conclusions of the Tampere European Council, 15 and 16 October 1999, παξ. 33.
72
Υ. Γεκφπνπινο, Έθδνζε εγθιεκαηηψλ: Δπξσπατθή Δληνιή Έξεπλαο (Μέξνο Β΄), ΠνηλΓηθ, 6/2018, ζει. 577
73
«Ζ δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο ζηελ Έλσζε ζεκειηψλεηαη ζηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο
ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ
θξαηψλ κειψλ ζηνπο ηνκείο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 θαη ζην άξζξν 83».
74
Βι. Presidency Conclusions of the Tampere European Council, 15 and 16 October 1999, Chapter VI. Mutual
recognition of judicial decisions
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ηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο βαζίδεηαη ν ζεζκφο ηεο Δπξσπατθήο Δληνιήο
Έξεπλαο ζηηο πνηληθέο ππνζέζεηο75, ε νπνία παξφιν πνπ ζπληζηά έλα ζχγρξνλν ζεζκηθφ πιαίζην
ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηηο πνηληθέο ππνζέζεηο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
σζηφζν, ζην πεδίν ησλ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ απνδεηθλχεηαη αλεπαξθήο,
θαζψο, πέξαλ ησλ άιισλ76, νη δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία
πεξηνξίδνληαη ζηελ αλαγλψξηζε πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζπλδξνκή ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ
ηειεθψλνπ ή δηεχζπλζε IP77 θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηειεπηθνηλσληψλ κε ηελ ηερληθή βνήζεηα
άιινπ θξάηνπο κέινπο78.
Με ηελ Πξφηαζε Καλνληζκνχ γηα ηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξνζδίδεηαη κηα
λέα δηάζηαζε ζηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε, πέξα απφ ηελ παξαδνζηαθή δηθαζηηθή ζπλεξγαζία
εληφο ηεο Έλσζεο79. Ζ ηειεπηαία βαζίδεηαη κέρξη ζήκεξα ζε δηαδηθαζίεο κε ηε ζπκκεηνρή δχν
Γηθαζηηθψλ Αξρψλ, κίαο ζην Κξάηνο Έθδνζεο θαη κίαο ζην Κξάηνο Δθηέιεζεο. Ζ θαηλνηνκία
ηνπ Καλνληζκνχ έγθεηηαη ζην φηη ρξεζηκνπνηεί γηα πξψηε θνξά ηε λνκηθή βάζε ηεο ακνηβαίαο
δηθαζηηθήο αλαγλψξηζεο ζην πιαίζην ηεο απεπζείαο ππνβνιήο αηηεκάησλ κεηαμχ Γεκνζίσλ
Αξρψλ (Αξρψλ Έθδνζεο) θαη Ηδησηψλ (Παξφρσλ Τπεξεζηψλ). Ζ επηινγή απηή δηθαηνινγείηαη
κάιινλ απφ ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηνπ κεραληζκνχ ζπλεξγαζίαο ζηελ ςεθηαθή επνρή.
Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζθνπφο ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ θαη ηεο Πξφηαζεο
Οδεγίαο γηα ηε δηαβίβαζε ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε απηά δελ
είλαη ε ππνθαηάζηαζε πξνεγνχκελσλ κέζσλ ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, πνπ
πξνβιέπνληαη ζε άιια λνκνζεηήκαηα, φπσο ε χκβαζε ηεο Βνπδαπέζηεο 80 θαη ε Δπξσπατθή
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Βι. άξζξν 1 παξ. 2, Οδεγία 2014/41/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 3εο Απξηιίνπ
2014, πεξί ηεο επξσπατθήο εληνιήο έξεπλαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, ΔΔ L 130/1 ηεο 1.5.2014, ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ηνλ Ν. 4489/2017, ΦΔΚ Α’ 140/21-9-2017
76
Βι. Eurojust / Europol, Common challenges in combating cybercrime, 7021/17, ζει. 11
77
Βι. άξζξν 10, παξ. 2 πεξ. ε’, ν.π.
78
Βι. άξζξν 30, ν.π.
79
Βι. European Commission: Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the
document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Production and
Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters and Proposal for a Directive of the European
Parliament and of the Council laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the
purpose of gathering evidence in criminal proceedings, SWD(2018) 118 final, ζει. 37
80
χκβαζε ηεο Βνπδαπέζηεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ην έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν (CETS αξηζ. 185)
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Δληνιή Έξεπλαο81, αιιά ε δεκηνπξγία λέσλ ―ιεσθφξσλ‖ θαη ―ηαρέσλ δηαδξνκψλ‖ γηα ηα
ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα82. Οη λένη ζεζκνί είλαη ζρεδηαζκέλνη, ψζηε λα ―ζπλππάξρνπλ‖ κε
ηνπο ήδε ππάξρνληεο ζεζκνχο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαηά πεξίπησζε, απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο83. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2 ηεο Πξφηαζεο
Καλνληζκνχ, ε Δπξσπατθή Δληνιή Γηαηήξεζεο ζηνηρείσλ εθδίδεηαη, ψζηε λα απνηξαπεί ε
αθαίξεζε, ε δηαγξαθή ή ε αιινίσζε ησλ δεδνκέλσλ ελφςεη επαθφινπζνπ αηηήκαηνο ππνβνιήο
ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ είηε κέζσ Ακνηβαίαο Γηθαζηηθήο πλδξνκήο84 ή ΔΔΔ ή Δπξσπατθήο
Δληνιήο Τπνβνιήο ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ νη
αξρέο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα εθδίδνπλ ΔΔΔ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία
2014/41/ΔΔ, γηα ηε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ επίζεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ.
ii. Οη Απνδέθηεο-Πάξνρνη Υπεξεζηώλ, ε ππνρξέσζε νξηζκνύ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ θαη ε
θαηάξγεζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπνζεζίαο
Απνδέθηεο ησλ Δπξσπατθψλ Δληνιψλ Τπνβνιήο θαη Γηαηήξεζεο είλαη, φπσο
πξναλαθέξζεθε, φρη νη Γεκφζηεο Αξρέο ηνπ Κξάηνπο Δθηέιεζεο, αιιά απεπζείαο νη ίδηνη νη
Πάξνρνη Τπεξεζηψλ. Χο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ Πξφηαζε Καλνληζκνχ γηα ηα
ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία85 θαη ηελ Πξφηαζε Οδεγίαο γηα ηνλ νξηζκφ λνκίκσλ
εθπξνζψπσλ86, λνείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ παξέρεη είηε ππεξεζίεο
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 πεξίπησζε 4 ηεο Οδεγίαο γηα ηε
ζέζπηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κψδηθα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ87, είηε ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο
81

Οδεγία 2014/41/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 3εο Απξηιίνπ 2014, πεξί ηεο
επξσπατθήο εληνιήο έξεπλαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, ΔΔ L 130/1 ηεο 1.5.2014
82
L. Buono, The genesis of the European Union’s new proposed legal instrument(s) on e-evidence, ERA Forum
3/19, ζει. 307
83
B. Jerman Blažič/T. Klobučar, Advancement in Cybercrime Investigation – The New European Legal Instruments
for Collecting Cross-border E-evidence ζε Information Technology and Systems - Proceedings of ICITS 2019, ζει.
871-877
84
πσο γηα παξάδεηγκα ε πκθσλία κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Ηαπσλίαο γηα ηελ Ακνηβαία
Γηθαζηηθή πλδξνκή επί πνηληθψλ ππνζέζεσλ, ΔΔ L 39/19 ηεο 12.2.2010 θαη ε πκθσλία ζρεηηθά κε ηελ Ακνηβαία
Γηθαζηηθή πλδξνκή κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, ΔΔ L 181/34
ηεο 19.7.2003
85
Βι. άξζξν 2 πεξ. 3 Πξφηαζεο Καλνληζκνχ
86
Βι. άξζξν 2 πεξ. 2 Πξφηαζεο Οδεγίαο
87
Οδεγία (ΔΔ) 2018/1972 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2018 γηα ηε
ζέζπηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κψδηθα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, ΔΔ L 321/36 ηεο 17.12.2018
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ηεο πιεξνθνξίαο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β’ ηεο Οδεγίαο (ΔΔ)
2015/1535 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ88, γηα ηηο νπνίεο ε απνζήθεπζε
δεδνκέλσλ είλαη θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ ρξήζηε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ησλ επηγξακκηθψλ αγνξψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ
ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπο, θαη άιισλ παξφρσλ ππεξεζηψλ θηινμελίαο, είηε ηέινο
ππεξεζίεο νλνκάησλ ρψξνπ θαη αξίζκεζεο IP ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο νη πάξνρνη δηεπζχλζεσλ IP,
ηα κεηξψα νλνκάησλ ρψξνπ, νη θαηαρσξεηέο νλνκάησλ ρψξνπ θαη νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο
ηδησηηθήο δσήο θαη δηαθνκηζηή κεζνιάβεζεο. Πξαθηηθά, ζηηο δχν πξψηεο θαηεγνξίεο ππάγνληαη
ππεξεζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Skype, ε WhatsApp, ε Amazon, ε Ebay, ε Dropbox θαη νη
ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ89. ’ απηέο αλήθνπλ επίζεο θαη ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, φπσο ην Twitter θαη ην Facebook, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηελ θνηλή ρξήζε
πεξηερνκέλνπ90. ηελ ηξίηε θαηεγνξία εληάζζνληαη, ππεξεζίεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε
GoDaddy91.
Πεξαηηέξσ, νη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο
ΔΔ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο92 κε θξηηήξην ηνλ ηφπν, φπνπ έρνπλ ηελ
έδξα ηνπο, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηφπν, φπνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Έηζη, ηελ πξψηε
θαηεγνξία απνηεινχλ νη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε Κξάηνο-Μέινο θαη
πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κφλν ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ελ ιφγσ Κξάηνπο-Μέινπο, θαηεγνξία πνπ δελ
εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πξφηαζεο Οδεγίαο93 νχηε θαη ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ94.
88

Οδεγία (ΔΔ) 2015/1535 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 9εο επηεκβξίνπ 2015 γηα ηελ
θαζηέξσζε κηαο δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε
ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ΔΔ, L 241/1 ηεο 17.9.2015
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Βι. Αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο Πξφηαζεο Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε
ηε ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ θαλφλσλ γηα ηνλ νξηζκφ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζην πιαίζην πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ, COM(2018) 226 final, ζει. 1
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Βι. άξζξν 1 παξ. 3 ηεο Πξφηαζεο Οδεγίαο
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Βι. άξζξν 1 παξ. 1 ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ
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Οη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ, αλ
παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή έρνπλ εγθαηάζηαζε ζε Κξάηνο Μέινο ηεο, δηαθνξεηηθφ απφ απηφ, ζην νπνίν αλήθνπλ νη αξρέο πνπ ππνβάινπλ ηελ Δπξσπατθή
Δληνιή Τπνβνιήο ή ηελ Δπξσπατθή Δληνιή Γηαηήξεζεο ζηνηρείσλ, θαζψο ε Πξφηαζε
Καλνληζκνχ θαιχπηεη κφλν ηελ δηαζπλνξηαθή πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία,
ελψ ε «εζληθή» πξφζβαζε δελ εκπίπηεη εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο 95. Απφ ηελ άιιε, ε
Πξφηαζε Οδεγίαο δελ ζίγεη ηελ εμνπζία ησλ εζληθψλ αξρψλ, ζχκθσλα κε ην ελσζηαθφ θαη ην
εζληθφ δίθαην γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε παξφρνπο ππεξεζηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ
επηθξάηεηά ηνπο96. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα
ηνπο ζε Κξάηνο-Μέινο θαη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε δηάθνξα Κξάηε-Μέιε ηεο Έλσζεο θαη
ηέινο, ζηελ ηξίηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εθηφο ηεο
ΔΔ θαη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα Κξάηε-Μέιε ηεο, κε ή ρσξίο
εγθαηαζηάζεηο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ απηά.
Ζ Πξφηαζε Οδεγίαο ζεζπίδεη ππνρξέσζε νξηζκνχ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ γηα ηηο δχν
ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο Παξφρσλ Τπεξεζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Έλσζε θαη
απνζθνπεί ζην λα δηαζθαιίζεη φηη ππάξρεη πάληα έλαο ζαθήο απνδέθηεο ησλ παξαπάλσ
εληνιψλ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζην πιαίζην πνηληθψλ
δηαδηθαζηψλ. Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ζα είλαη αξκφδηνο γηα ηελ παξαιαβή, ηε ζπκκφξθσζε κε
θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ εληνιψλ εμ νλφκαηνο ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ θαη ζα δηακέλεη ή
ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε έλα απφ ηα Κξάηε-Μέιε, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή παξέρεη ηηο
ππεξεζίεο ηνπ ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ97. Με ηνλ φξν «εγθαηάζηαζε» λνείηαη είηε ε πξαγκαηηθή
άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα αφξηζην ρξφλν κέζσ ζηαζεξήο ππνδνκήο, απφ φπνπ
αζθείηαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ, είηε ε ζηαζεξή ππνδνκή απφ ηελ
νπνία αζθείηαη ε δξαζηεξηφηεηα98· Χο «παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ Έλσζε» νξίδεηαη ε παξνρή
δπλαηφηεηαο πξνο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζε έλα ή πεξηζζφηεξα Κξάηε-Μέιε λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Χζηφζν, κφλε ε πξνζβαζηκφηεηα κηαο
ειεθηξνληθήο δηεπαθήο φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ
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Βι. Αηηηνινγηθή θέςε (15) ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ
Βι. Αηηηνινγηθή θέςε (10) ηεο Πξφηαζεο Οδεγίαο
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Βι. άξζξν 3 παξ. 1 θαη 2 ηεο Πξφηαζεο Οδεγίαο
98
Βι. άξζξν 2 πεξ. 5 Πξφηαζεο Καλνληζκνχ θαη άξζξν 2 πεξ. 4 Πξφηαζεο Οδεγίαο
96
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Παξφρνπ Τπεξεζηψλ, δε ζα πξέπεη λα απνηειεί επαξθή πξνυπφζεζε 99. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ Πξνηάζεσλ Καλνληζκνχ θαη Οδεγίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη επηπιένλ
ππφςε ηπρφλ νπζηψδεο ζχλδεζε κε ηελ Έλσζε100. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα επεξρφηαλ
ηεξάζηηα δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο, αθνχ πξαθηηθά ζα ππαγφηαλ ζε απηφ θάζε Πάξνρνο
Τπεξεζηψλ ζηνλ θφζκν101, ε ηζηνζειίδα ηνπ νπνίνπ είλαη πξνζβάζηκε απφ ηελ ΔΔ. Ζ ελ ιφγσ
νπζηψδεο ζχλδεζε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε, φηαλ ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ δηαζέηεη
εγθαηάζηαζε ζηελ Έλσζε. Διιείςεη ηέηνηαο εγθαηάζηαζεο, ην θξηηήξην ηεο νπζηψδνπο
ζχλδεζεο ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη κε βάζε ηελ χπαξμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ρξεζηψλ ζε έλα ή
πεξηζζφηεξα Κξάηε-Μέιε ή ηε ζηφρεπζε δξαζηεξηνηήησλ πξνο έλα ή πεξηζζφηεξα ΚξάηεΜέιε. Ζ ζηφρεπζε δξαζηεξηνηήησλ πξνο έλα ή πεξηζζφηεξα Κξάηε-Μέιε κπνξεί λα
πξνζδηνξηζηεί κε βάζε φιεο ηηο ζρεηηθέο πεξηζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ φπσο ε
επηινγή ηεο γιψζζαο ή ηνπ λνκίζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά ζην νηθείν Κξάηνο-Μέινο ή
ε δπλαηφηεηα παξαγγειίαο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Ζ ζηφρεπζε δξαζηεξηνηήησλ πξνο έλα
Κξάηνο- Μέινο ζα κπνξνχζε, επίζεο, λα ζπλαρζεί απφ ηε δηαζεζηκφηεηα κηαο εθαξκνγήο ζην
νηθείν εζληθφ θαηάζηεκα εθαξκνγψλ (π.ρ. App Store, Google Play θ.α.), απφ ηελ παξνρή
δηαθεκίζεσλ ζηε γιψζζα ηνπ ελ ιφγσ Κξάηνπο Μέινπο ή απφ ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε
ηνπο πειάηεο, φπσο ε εμππεξέηεζε πειαηψλ ζηε γιψζζα ηνπ ελ ιφγσ Κξάηνο-Μέινπο102.
πκπεξαζκαηηθά, κία απφ ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ νη Πξνηάζεηο απηέο
είλαη ε θαηάξγεζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπνζεζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο κέζσ ηεο ππνρξέσζεο γηα
νξηζκφ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ γηα Παξφρνπο πνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ ΔΔ, αιιά
πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηελ ΔΔ θαη ε δπλαηφηεηα ησλ αξκφδησλ αξρψλ λα δεηνχλ ηε δηαηήξεζε
θαη ηελ ππνβνιή δεδνκέλσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ αθξηβή ηνπνζεζία απνζήθεπζεο ησλ ελ ιφγσ
δεδνκέλσλ. Χζηφζν, παξφηη ε θαηάξγεζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπνζεζίαο κπνξεί λα ζπληζηά λέν
ζηνηρείν ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνηληθνχ Γηθαίνπ, δελ πξφθεηηαη γηα ζηνηρείν μέλν ζε ζρέζε κε ηελ
Δπξσπατθή Ννκνζεζία, θαζψο ε θαηάξγεζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπνζεζίαο είρε πξνεγεζεί ήδε ζηνλ
ηνκέα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Δίλαη γλσζηφ φηη ην δίθαην ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία
δεδνκέλσλ εθαξκφδεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηνπνζεζία απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ
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ελδηαθεξνκέλσλ. Πξάγκαηη, ν Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ103 εθαξκφδεηαη είηε
αλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία είλαη εγθαηεζηεκέλνο εληφο ηεο ΔΔ,
είηε αλ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία δεδνκέλα Τπνθεηκέλσλ ηεο ΔΔ, αθφκε θαη φηαλ ν
ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην έδαθνο ηεο
ΔΔ104, πεξίπησζε ζηελ νπνία πξέπεη επίζεο λα νξίζνπλ λφκηκν εθπξφζσπν ζηελ ΔΔ105. Ζ
θαηάξγεζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπνζεζίαο εκθαλίδεηαη επηπιένλ ηφζν ζην άξζξν 18 ηεο Οδεγίαο
(ΔΔ) 2016/1148106 φζν θαη ζην άξζξν 3 ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο107.
iii. Η επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ησλ (ειεθηξνληθώλ) απνδεηθηηθώλ κέζσλ
χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, νη πξνηάζεηο γηα ηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία
απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο κεηαμχ αξρψλ θαη
παξφρσλ ππεξεζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη κε ηξίηεο ρψξεο.
Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε επειημία θαη ε ηαρχηεηα ησλ εξεπλψλ γηα άληιεζε ειεθηξνληθψλ
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. ε αληίζεζε κε ηα ππάξρνληα κέζα ζπλεξγαζίαο πνπ απαηηνχλ ηε
ζπκκεηνρή Αξρψλ ηφζν ηνπ Κξάηνπο Έθδνζεο φζν θαη ηνπ Κξάηνπο Δθηέιεζεο, ε απεπζείαο
επηθνηλσλία ησλ Αξρψλ κε ηνπο Παξφρνπο Τπεξεζηψλ, ρσξίο δειαδή ηε κεζνιάβεζε ησλ
Αξρψλ ηνπ Κξάηνπο Δθηέιεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμαηξεηηθά ζχληνκεο -ζε ζρέζε κε ηνπο
ηζρχνληεο ζήκεξα ζεζκνχο Ακνηβαίαο Γηθαζηηθήο πλδξνκήο- πξνζεζκίεο, εληφο ησλ νπνίσλ
νθείιεη ν Πάξνρνο λα απαληήζεη ζηα αηηήκαηα, αλακέλεηαη λα επηηαρχλνπλ ζεκαληηθά ηηο
δηαδηθαζίεο. Πξάγκαηη, αθφκα θαη ζηνλ ζχγρξνλν ζεζκφ δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο
Δπξσπατθήο Δληνιήο Έξεπλαο, ε Αξρή Δθηέιεζεο έρεη ζηε δηάζεζή ηεο πξνζεζκία 30 εκεξψλ
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Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα
ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο
γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ), ΔΔ L 119/1 ηεο 4.5.2016
104
Βι. άξζξν 3, ηδίσο παξ. 2, Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ
105
Βι. άξζξν 27, ν.π.
106
Οδεγία (EE) 2016/1148 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6εο Ηνπιίνπ 2016, ζρεηηθά κε
κέηξα γηα πςειφ θνηλφ επίπεδν αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ δηθηχνπ θαη πιεξνθνξηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε, ΔΔ L
194/1 ηεο 19.7.2016
107
Πξφηαζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο
θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο
νδεγίαο 2002/58/ΔΚ, COM(2017) 10 final
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γηα ηε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο αίηεζεο 108 θαη, ζηε ζπλέρεηα, νθείιεη λα
εθηειέζεη ηελ εληνιή εληφο 90 εκεξψλ109. Έηζη, ε ΔΔΔ κπνξεί λα κελ θαιχπηεη ηελ ηαρχηεηα
πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπιινγή ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ110. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε
Πξφηαζε Καλνληζκνχ γηα ηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα ζε πνηληθέο ππνζέζεηο πξνβιέπεη
φηη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπξσπατθήο Δληνιήο Τπνβνιήο ζηνηρείσλ, ν
Απνδέθηεο δηαζθαιίδεη φηη ηα δεηνχκελα δεδνκέλα δηαβηβάδνληαη απεπζείαο ζηελ Αξρή
Έθδνζεο, ην αξγφηεξν εληφο 10 εκεξψλ111 απφ ηελ παξαιαβή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ΔΔΤ ή ην
αξγφηεξν εληφο 6 σξψλ112 ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο113.
iv. Τα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ε δηάθξηζε ησλ δεδνκέλσλ
Χο ―ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία‖ νξίδνληαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη
απνζεθεπκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ πάξνρν ππεξεζηψλ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαηά ηνλ
ρξφλν παξαιαβήο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εληνιήο ππνβνιήο ή δηαηήξεζεο ζηνηρείσλ, ηα νπνία
ζπλίζηαληαη ζε απνζεθεπκέλα ―δεδνκέλα ζπλδξνκεηή‖, ―δεδνκέλα πξφζβαζεο‖, ―δεδνκέλα
ζπλαιιαγψλ‖ θαη ―δεδνκέλα πεξηερνκέλνπ‖114. Ζ δηάθξηζε απηή ησλ δεδνκέλσλ θξίλεηαη
απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Ζ ίδηα δηάθξηζε, εθηφο
απφ ηα ―δεδνκέλα πξφζβαζεο‖, ππάξρεη ζηηο έλλνκεο ηάμεηο πνιιψλ Κξαηψλ-Μειψλ, θαζψο θαη
ζην λνκηθφ πιαίζην ηξίησλ ρσξψλ115.
Πην ζπγθεθξηκέλα, σο «δεδνκέλα ζπλδξνκεηή» νξίδνληαη116 νπνηαδήπνηε δεδνκέλα
αθνξνχλ ηελ ηαπηφηεηα ζπλδξνκεηή ή πειάηε, φπσο είλαη ην φλνκα, ε εκεξνκελία γέλλεζεο, ε
108

Βι. άξζξν 12 παξ. 3, Οδεγία 2014/41/ΔΔ
Βι. άξζξν 12 παξ. 4, ν.π.
110
Eurojust / Europol, ν.π.
111
Βι. άξζξν 9 παξ. 1 Πξφηαζεο Καλνληζκνχ
112
Βι. άξζξν 9 παξ. 2, ν.π.
113
Χο «πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο» νξίδνληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 πεξ. 15 ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ, σο
νη θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο ππάξρεη επηθείκελε απεηιή γηα ηε δσή ή ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα πξνζψπνπ ή γηα
ππνδνκέο δσηηθήο ζεκαζίαο, δειαδή γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζπζηήκαηα ή κέξε απηψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο
ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηα νπνία είλαη νπζηψδε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ δσηηθήο ζεκαζίαο ηεο θνηλσλίαο,
ηεο πγείαο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο ησλ κειψλ ηεο, θαη ησλ νπνίσλ ε δηαθνπή
ιεηηνπξγίαο ή ε θαηαζηξνθή ζα είρε ζεκαληηθφ αληίθηππν γηα έλα θξάηνο κέινο, σο απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο
δηαηήξεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ (φπσο νη ππνδνκέο δσηηθήο ζεκαζίαο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ζηνηρείν α’ ηεο
νδεγίαο 2008/114/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ)
114
Βι. άξζξν 2 πεξ. 6 Πξφηαζεο Καλνληζκνχ
115
Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε Πξφηαζεο Καλνληζκνχ, ζει. 17
116
Βι. άξζξν 2 πεξ. 7, ν.π.
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ηαρπδξνκηθή ή ε γεσγξαθηθή δηεχζπλζε, δεδνκέλα ηηκνιφγεζεο θαη πιεξσκψλ, ηειέθσλν ή
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.α.. Χο ―δεδνκέλα ζπλδξνκεηή‖ ζεσξνχληαη επίζεο θαη απηά πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην είδνο ηεο ππεξεζίαο θαη ηε δηάξθεηά ηεο. Απφ ηελ έλλνηα ησλ ―δεδνκέλσλ
ζπλδξνκεηή‖ εμαηξνχληαη ξεηά117 νη θσδηθνί πξφζβαζεο ή άιια κέζα επαιήζεπζεο ηαπηφηεηαο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αληί ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο (φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε αλαγλψξηζε
δαθηπιηθνχ απνηππψκαηνο, ε αλαγλψξηζε πξνζψπνπ θ.α.) θαη πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ρξήζηε ή
δεκηνπξγνχληαη θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ. Σα ηειεπηαία απηά απνηεινχλ ηα ιεγφκελα ―δεδνκέλα
πξφζβαζεο‖, δειαδή ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ
πξφζβαζεο ελφο ρξήζηε ζε κηα ππεξεζία, ηα νπνία είλαη απνιχησο απαξαίηεηα απνθιεηζηηθά
γηα ηνλ ζθνπφ ηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε κηαο ππεξεζίαο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε
εκεξνκελία θαη ε ψξα ρξήζεο, ή ε ζχλδεζε θαη απνζχλδεζε απφ ηελ ππεξεζία, καδί κε ηε
δηεχζπλζε IP πνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζηνλ
ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο, δεδνκέλα πνπ ηαπηνπνηνχλ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε δηεπαθή θαη ην
αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε. ηα ―δεδνκέλα πξφζβαζεο‖ ζπκπεξηιακβάλνληαη κε ξεηή πξφβιεςε118
θαη ηα ―κεηαδεδνκέλα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ‖, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 3
ζηνηρείν γ’119 ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ γηα ηνλ ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηελ πξνζηαζία
ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο120. Πεξαηηέξσ, σο
―δεδνκέλα ζπλαιιαγψλ‖ νξίδνληαη121 ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή κηαο
ππεξεζίαο απφ Πάξνρν Τπεξεζηψλ, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ παξνρή γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ
ή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία, θαη ηα νπνία παξάγνληαη ή ππνβάιινληαη
ζε επεμεξγαζία απφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ, φπσο ε πεγή θαη ν
πξννξηζκφο κελχκαηνο ή άιινπ είδνπο αιιειεπίδξαζεο, δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία
117

Βι. άξζξν 2, πεξ. 7, ππνπεξ. Β’, ν.π
Βι. άξζξν 2, πεξ. 8, εδ. Σειεπηαίν, ν.π.
119
«κεηαδεδνκέλα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ»: ηα δεδνκέλα πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζε δίθηπν
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κεηάδνζεο, ηεο δηαλνκήο ή ηεο αληαιιαγήο πεξηερνκέλνπ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ· ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη
ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο πεγήο θαη ηνπ πξννξηζκνχ κηαο επηθνηλσλίαο, ηα δεδνκέλα ηνπνζεζίαο ηεο ζπζθεπήο πνπ
παξάγνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο εκεξνκελίαο, ηεο ψξαο, ηεο
δηάξθεηαο θαη ηνπ είδνπο ηεο επηθνηλσλίαο·
120
Πξφηαζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο
θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο
νδεγίαο 2002/58/ΔΚ (θαλνληζκφο γηα ηελ ηδησηηθή δσή θαη ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο), 10.1.2017, COM(2017)
10 final
121
Βι. άξζξν 2, πεξ. 9, ν.π.
118
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ηεο ζπζθεπήο, ε εκεξνκελία, ε ψξα, ε δηάξθεηα, ην κέγεζνο, ε δξνκνιφγεζε, ε κνξθή, ην
ρξεζηκνπνηνχκελν πξσηφθνιιν θαη ην είδνο ηεο ζπκπίεζεο, εθηφο αλ απηά ηα δεδνκέλα
απνηεινχλ ―δεδνκέλα πξφζβαζεο‖. ε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ―κεηαδεδνκέλα
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ‖, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν γ’ ηεο
Πξφηαζεο Καλνληζκνχ γηα ηνλ ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο. Οη ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο
δεδνκέλσλ ζπλήζσο αλαθέξνληαη απφ θνηλνχ σο «δεδνκέλα πνπ δελ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν».
Σέινο, σο «δεδνκέλα πεξηερνκέλνπ» νξίδνληαη122 νπνηαδήπνηε δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε
ςεθηαθή κνξθή, φπσο θείκελν, θσλή, βίληεν, εηθφλεο θαη ήρνο, άιια απφ ηα δεδνκέλα
ζπλδξνκεηή, πξφζβαζεο ή ζπλαιιαγψλ.
Απφ ηελ ζθνπηά ηεο παξέκβαζεο ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ε Πξφηαζε Καλνληζκνχ
δηαρσξίδεη ηα δεδνκέλα ζε δπν θαηεγνξίεο: ηελ πξψηε θαηεγνξία απνηεινχλ ηα ―δεδνκέλα
ζπλδξνκεηή‖ θαη ηα ―δεδνκέλα πξφζβαζεο‖, ελψ ηε δεχηεξε ηα ―δεδνκέλα ζπλαιιαγψλ‖ θαη ηα
―δεδνκέλα πεξηερνκέλνπ‖. ηε δεχηεξε θαηεγνξία ε παξεκβαηηθφηεηα ζεσξείηαη ζαθψο
κεγαιχηεξε123. Ζ δηάθξηζε απηή έρεη αμία φζνλ αθνξά ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
έθδνζεο ησλ Δπξσπατθψλ Δληνιψλ Τπνβνιήο ζηνηρείσλ, φπσο αλαιπηηθά εθηίζεληαη παξαθάησ.
πκπεξαζκαηηθά, δχν πξάγκαηα ζα πξέπεη λα ηνληζηνχλ: αξρηθά, φηη φιεο νη παξαπάλσ
ππνθαηεγνξίεο δεδνκέλσλ ζπληζηνχλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ έλλνηα πνπ
πξνζδίδνπλ ζε απηά ν Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 124, ε Πξφηαζε Καλνληζκνχ
γηα ηελ ηδησηηθή δσή θαη ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο125 θαη ε Αζηπλνκηθή Οδεγία126, αθνχ
ζπληζηνχλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν θαη
122

Βι. άξζξν 2, πεξ. 10, ν.π.
Dr. Stanislaw Tosza, The European Commission’s Proposal on Cross-Border Access to E-Evidence, eucrim
4/2018, ζει. 214
124
Βι. άξζξν 4 παξ. 1, Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ
125
Βι. άξζξν 4 παξ. 1 πεξ. Α’ Πξφηαζεο Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ
ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηηο ειεθηξνληθέο
επηθνηλσλίεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2002/58/ΔΚ (θαλνληζκφο γηα ηελ ηδησηηθή δσή θαη ηηο ειεθηξνληθέο
επηθνηλσλίεο), 10.1.2017, COM(2017) 10 final
126
Βι. άξζξν 3 πεξ. 1 Οδεγία (EE) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο
Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα απφ αξκφδηεο αξρέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξφιεςεο, δηεξεχλεζεο, αλίρλεπζεο ή δίσμεο πνηληθψλ
αδηθεκάησλ ή ηεο εθηέιεζεο πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ
θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/977/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 119/89 ηεο 4.5.2016
123
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θαηά ζπλέπεηα εκπίπηνπλ ζην πξνζηαηεπηηθφ πεδίν ησλ παξαπάλσ λνκνζεηεκάησλ. Δπηπιένλ,
απαξαίηεηε είλαη ε επηζήκαλζε φηη νη δπν λένη ζεζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πξφηαζε
Καλνληζκνχ απνηεινχλ εξεπλεηηθέο πξάμεηο ζηα πιαίζηα πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αθνξνχλ
ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά πνηληθή δηαδηθαζία. Ζ ζχλδεζε κε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηηο δηαρσξίδεη
απφ ηα πξνιεπηηθά κέηξα ή ηηο ππνρξεψζεηο δηαηήξεζεο δεδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ
λφκν θαη δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ πνπ ηζρχνπλ ζε πνηληθέο
δηαδηθαζίεο127. Ζ Πξφηαζε Καλνληζκνχ ξπζκίδεη ηε ζπιινγή κφλν ησλ απνζεθεπκέλσλ
δεδνκέλσλ, δειαδή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηεξεί ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ θαηά ηνλ ρξφλν παξαιαβήο
ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπξσπατθήο Δληνιήο Τπνβνιήο ή Γηαηήξεζεο ζηνηρείσλ. Γελ πξνβιέπεη
γεληθή ππνρξέσζε δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ, νχηε επηηξέπεη ηελ ππνθινπή δεδνκέλσλ ή ηε
ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ ζα απνζεθεπηνχλ ζε κειινληηθφ ρξνληθφ ζεκείν ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν
παξαιαβήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δληνιήο Τπνβνιήο ή Γηαηήξεζεο ζηνηρείσλ128. Χο εθ ηνχηνπ δε
ζα πξέπεη νη ππνρξεψζεηο ησλ Παξφρσλ, πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ ηνλ Καλνληζκφ, λα
ζπγρένληαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ Παξφρσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ
επηθνηλσληψλ129.
IΙ. Η Δςπυπαφκή Δνηολή Τποβολήρ (ΔΔΤ) ζηοισείυν
i. Οξηζκόο
χκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ130, σο Δπξσπατθή Δληνιή
Τπνβνιήο ζηνηρείσλ νξίδεηαη ε δεζκεπηηθή απφθαζε Αξρήο Έθδνζεο Κξάηνπο - Μέινπο ηεο
ΔΔ, ε νπνία ππνρξεψλεη Πάξνρν Τπεξεζηψλ, πνπ παξέρεη ππεξεζίεο ζηελ Έλσζε θαη είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ή εθπξνζσπείηαη ζε άιιν Κξάηνο-Μέινο, λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Με ηελ έλλνηα ―άιιν Κξάηνο-Μέινο‖ λνείηαη Κξάηνο-Μέινο δηαθνξεηηθφ
απφ απηφ, ζην νπνίν αλήθεη ε Αξρή Έθδνζεο. Ζ παξνχζα Πξφηαζε Καλνληζκνχ έρεη εθαξκνγή
κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή
127

Γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο κε ζέκαηα «Πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή εληνιή ππνβνιήο θαη ηελ επξσπατθή
εληνιή δηαηήξεζεο ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο», ΔΔ C 367/90 ηεο 10.10.2018
128
Αηηηνινγηθή θέςε (19) ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε
ηελ επξσπατθή εληνιή ππνβνιήο θαη ηελ επξσπατθή εληνιή δηαηήξεζεο ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε
πνηληθέο ππνζέζεηο
129
Νφκνο 3917/2011, ΦΔΚ Α’ 22/21-2-2011
130
Βι. άξζξν 2 Πξφηαζεο Καλνληζκνχ
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εθπξνζσπείηαη ζε άιιν Κξάηνο-Μέινο. Οη εληνιέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ, δελ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εγρψξηεο έξεπλεο. πλεπψο, ν Καλνληζκφο δε ζα πξέπεη λα
πεξηνξίδεη ηηο εμνπζίεο ησλ αξκφδησλ εζληθψλ αξρψλ πνπ ήδε πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή
λνκνζεζία, ψζηε λα ππνρξεψλνπλ ζε ζπκκφξθσζε ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ή εθπξνζσπνχληαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπο131.
ii. Οη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε ΔΔΥ
Ζ έθδνζε ΔΔΤ ζηνηρείσλ, κε ηηο νπνίεο δεηείηαη ε ππνβνιή ―δεδνκέλσλ ζπλδξνκεηή‖ ή
―δεδνκέλσλ πξφζβαζεο‖, επηηξέπεηαη αξρηθά γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φκσο φηη είλαη αλαγθαία θαη αλαινγηθή θαη φηη δηαηίζεηαη παξφκνην κέηξν γηα ην ίδην πνηληθφ
αδίθεκα ζε ζπγθξίζηκε εγρψξηα θαηάζηαζε ζην Κξάηνο Έθδνζεο 132. Δηδηθά γηα ηηο ΔΔΤ
ζηνηρείσλ κε ηηο νπνίεο δεηείηαη ε ππνβνιή ―δεδνκέλσλ ζπλαιιαγψλ‖ ή ―δεδνκέλσλ
πεξηερνκέλνπ‖ ζα πξέπεη λα ζπληξέρεη επηπιένλ θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: είηε α)
ζα πξέπεη απηέο λα αθνξνχλ πνηληθά αδηθήκαηα, πνπ επηζχξνπλ ζην θξάηνο έθδνζεο ζηεξεηηθή
ηεο ειεπζεξίαο πνηλή κε αλψηαην φξην ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ, ή β) λα αθνξνχλ ηα αδηθήκαηα
ηνπ άξζξνπ 3, 4 θαη 5 ηεο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ 2001/413/ΓΔΤ133, ηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 3
έσο 7 ηεο Οδεγίαο 2011/93/ΔΔ134, ηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 3 έσο 8 ηεο Οδεγίαο
2013/40/ΔΔ135, εθφζνλ απηά δηαπξάρζεθαλ ελ φισ ή ελ κέξεη κέζσ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο
ή γ) λα αθνξνχλ ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 3 έσο 12 θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ)

131

Βι. Αηηηνινγηθή θέςε (15), ν.π.
Βι. άξζξν 5 παξ. 1, 2, 3, ν.π.
133
Ζ Απφθαζε-Πιαίζην 2001/413/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Μαΐνπ 2001, ―γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο
θαη ηεο πιαζηνγξαθίαο πνπ αθνξνχλ ηα κέζα πιεξσκήο πιελ ησλ κεηξεηψλ‖ (ΔΔ L 149/1 ηεο 2.6.2001) έρεη ήδε
αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2019/713 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο
Απξηιίνπ 2019, ―γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο πιαζηνγξαθίαο κέζσλ πιεξσκήο πιελ ησλ κεηξεηψλ
θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2001/413/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ‖, ΔΔ L 123/18 ηεο 10.5.2019, θαη σο
εθ ηνχηνπ απαηηείηαη ζην ζεκείν απηφ επηθαηξνπνίεζε ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ
134
Οδεγία 2011/92/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ θαη ηεο παηδηθήο
πνξλνγξαθίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2004/68/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 335/1 ηεο
17.12.2011
135
Οδεγία 2013/40/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Απγνχζηνπ 2013, γηα ηηο
επηζέζεηο θαηά ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2005/222/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ, ΔΔ L 218/8 ηεο 14.8.2013
132
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2017/541136. Απφ ηηο ηξεηο απηέο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά,
ε πξψηε ζρεηίδεηαη κε ην εζληθφ δίθαην ηνπ Κξάηνπο Έθδνζεο, ελψ ε δεχηεξε θαη ηξίηε
αλαθέξνληαη ζε Δπξσπατθέο Οδεγίεο θαη Απνθάζεηο-Πιαηζίνπ, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηεο
απεηινχκελεο πνηλήο ζην εζληθφ δίθαην ηνπ Κξάηνπο Έθδνζεο. Δπηπιένλ, πξνηνχ εθδψζεη ΔΔΤ
ζηνηρείσλ, ε Αξρή Έθδνζεο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηπρφλ αζπιίεο θαη πξνλφκηα κε ηα νπνία
κπνξεί λα πξνζηαηεχνληαη ηα δεηνχκελα δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ Κξάηνπο Μέινπο ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ ή ηπρφλ επηπηψζεηο ζηα ζεκειηψδε ζπκθέξνληα ηνπ ΚξάηνποΜέινπο, φπσο ε εζληθή αζθάιεηα θαη άκπλα. Οη αζπιίεο θαη ηα πξνλφκηα, πνπ ελδέρεηαη λα
αθνξνχλ θαηεγνξίεο πξνζψπσλ (φπσο δηπισκάηεο) ή εηδηθά πξνζηαηεπφκελεο ζρέζεηο (φπσο ην
δηθεγνξηθφ απφξξεην), αλαθέξνληαη θαη ζε άιιεο πξάμεηο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, φπσο ε
Δπξσπατθή Δληνιή Έξεπλαο137.
iii. Η αξκόδηα Αξρή Έθδνζεο ΔΔΥ
Ζ ΔΔΤ ζηνηρείσλ γηα ―δεδνκέλα ζπλαιιαγψλ‖ θαη ―δεδνκέλα πεξηερνκέλνπ‖ κπνξεί λα
εθδνζεί απφ δηθαζηή, δηθαζηήξην θαη αλαθξηηή κε αξκνδηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε138.
ΔΔΤ ζηνηρείσλ πνπ αθνξά ζηα παξαπάλσ δεδνκέλα εθδίδεηαη επίζεο απφ θάζε άιιε αξκφδηα
αξρή, ε νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ελεξγεί σο αλαθξηηηθή αξρή κε αξκνδηφηεηα λα
δηαηάζζεη ηε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην ηνπ ΚξάηνποΜέινπο, αθνχ φκσο πξνεγνπκέλσο εμεηαζηεί φηη ζπληξέρνπλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα
ηελ έθδνζή ηεο θαη εγθξηζεί απηή απφ δηθαζηή, δηθαζηήξην ή αλαθξηηή ηνπ Κξάηνπο Έθδνζεο139.
Απφ ηελ άιιε, ε ΔΔΤ ζηνηρείσλ πνπ αθνξά ―δεδνκέλα ζπλδξνκεηή‖ θαη ―δεδνκέλα
πξφζβαζεο‖ εθδίδεηαη απφ ηα ίδηα πξφζσπα θαη ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο
ΔΔΤ ζηνηρείσλ γηα ―δεδνκέλα ζπλαιιαγψλ‖ θαη ―δεδνκέλα πεξηερνκέλνπ‖, αιιά επηπξφζζεηα,
νη ηειεπηαίεο δχλαηαη λα εθδίδνληαη ή λα εγθξίλνληαη θαη απφ εηζαγγειέα κε αξκνδηφηεηα ζηε
ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε140. Καζψο ηα ―δεδνκέλα ζπλδξνκεηή‖ θαη ηα ―δεδνκέλα πξφζβαζεο‖
ζεσξνχληαη ιηγφηεξν επαίζζεηα, νη ΔΔΤ ζηνηρείσλ, κε ηηο νπνίεο δεηείηαη ε γλσζηνπνίεζή ηνπο,
136

Οδεγία (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 88/6 ηεο 31.3.2017
137
Αηηηνινγηθή ζθέςε (35) Πξφηαζεο Καλνληζκνχ
138
Βι. άξζξν 4 παξ. 2 πεξ. α’ Πξφηαζεο Καλνληζκνχ
139
Βι. άξζξν 4 παξ. 2 πεξ. α’, ν.π.
140
Βι. άξζξν 4 παξ. 1 πεξ. α’, ν.π.
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κπνξνχλ λα εθδίδνληαη ή λα εγθξίλνληαη θαη απφ ηνπο αξκφδηνπο εηζαγγειείο. Απφ ηελ άιιε, ε
ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ―δεδνκέλσλ ζπλαιιαγψλ‖ θαη ησλ ―δεδνκέλσλ πεξηερνκέλνπ‖,
θαζψο θαη νη απμεκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν Ννκνζέηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ ΔΔΤ, κε ηηο
νπνίεο δεηνχληαη απηά, δηθαηνινγνχληαη απφ ην γεγνλφο φηη απηά ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν
επαίζζεηα.
iv. Τν πεξηερόκελν ησλ ΔΔΥ
Ζ ΔΔΤ ζηνηρείσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο 141: ηελ αξρή
έθδνζεο, ηνλ απνδέθηε, ηα πξφζσπα ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα δεηνχληαη, ηελ θαηεγνξία ησλ
δεηνχκελσλ δεδνκέλσλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν δεηείηαη ε ππνβνιή, ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ηνπ Κξάηνπο Έθδνζεο, ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ή
αηηήκαηνο λα πξαγκαηνπνηεζεί λσξίηεξα ε γλσζηνπνίεζε ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο
ζπλίζηαηαη απηά, ζε πεξίπησζε πνπ ηα δεηνχκελα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ή ππνβάιινληαη ζε
επεμεξγαζία σο κέξνο ππνδνκήο πνπ παξέρεηαη απφ Πάξνρν Τπεξεζηψλ ζε εηαηξεία ή άιιε
νληφηεηα πνπ δελ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, επηβεβαίσζε φηη ε εληνιή ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ
παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ θαη ηέινο ηνπο ιφγνπο σο πξνο ηελ
αλαγθαηφηεηα θαη ηελ αλαινγηθφηεηα ηνπ κέηξνπ. Οη ΔΔΤ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνλ
λφκηκν εθπξφζσπν πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο ζπιινγήο
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο, ζχκθσλα κε ηελ Πξφηαζε Οδεγίαο ζρεηηθά κε
ηε ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ θαλφλσλ γηα ηνλ δηνξηζκφ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ κε ζθνπφ ηε
ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζην πιαίζην πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ δηαβίβαζε ζα
πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή Πηζηνπνηεηηθνχ Δπξσπατθήο Δληνιήο Τπνβνιήο ζηνηρείσλ
(―Πηζηνπνηεηηθφ ΔΔΤ‖), ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα I ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ142.
IΙΙ. Η Δςπυπαφκή Δνηολή Γιαηήπηζηρ (ΔΔΓ) ζηοισείυν
i. Οξηζκόο
Χο «επξσπατθή εληνιή δηαηήξεζεο ζηνηρείσλ», ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηεο
Πξφηαζεο Καλνληζκνχ143, λνείηαη ε δεζκεπηηθή απφθαζε αξρήο έθδνζεο Κξάηνπο Μέινπο, ε
141

Βι. άξζξν 5 παξ. 5, ν.π.
Βι. άξζξν 8, ν.π.
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Βι. άξζξν 2, ν.π.
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νπνία ππνρξεψλεη πάξνρν ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ππεξεζίεο ζηελ Έλσζε θαη είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ή εθπξνζσπείηαη ζε άιιν Κξάηνο-Μέινο, λα δηαηεξήζεη ειεθηξνληθά
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ελφςεη επαθφινπζνπ αηηήκαηνο ππνβνιήο ηνπο. πσο ζπλάγεηαη απφ ηνλ
νξηζκφ θαη επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε144 ηνπ Καλνληζκνχ ζθνπφο ηεο είλαη λα
απνηξέςεη ηελ αθαίξεζε, ηε δηαγξαθή ή ηελ αιινίσζε ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ ζε πεξηπηψζεηο,
φπνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ππνβνιή ηνπο, γηα
παξάδεηγκα επεηδή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δίαπινη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο.
ii. Οη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε ΔΔΓ
Μηα ΔΔΓ κε ηελ νπνία δεηείηαη ε δηαηήξεζε ζηνηρείσλ εθδίδεηαη γηα νπνηνδήπνηε
πνηληθφ αδίθεκα, ππφ ηνλ κνλαδηθφ φξν φηη είλαη απαξαίηεηε θαη αλαινγηθή145. Ο ιφγνο πνπ
δηθαηνινγεί ηελ επηινγή απηή ηνπ Ννκνζέηε είλαη φηη ε Δπξσπατθή Δληνιή Έξεπλαο κπνξεί λα
εθδνζεί γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα φξηα 146. Ζ ζέζπηζε
νξίσλ αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ΔΔΓ ζα νδεγνχζε ηηο αξκφδηεο Αξρέο ζηελ έθδνζε ΔΔΔ αληί
ΔΔΓ κε απνηέιεζκα ην ελ ιφγσ κέζν λα θαζίζηαηαη αλαπνηειεζκαηηθφ. Δπηπιένλ, θαζψο ε ΔΔΓ
ζηνηρείσλ ζπλεπάγεηαη ζαθψο κηθξφηεξε επέκβαζε ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ
ζε ζρέζε κε ηηο ΔΔΤ ζηνηρείσλ, δηθαηνινγνχληαη θαη νη κεησκέλεο απαηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε
ηεο.
iii. Η αξκόδηα Αξρή Έθδνζεο ΔΔΓ
Αλαθνξηθά κε ηελ αξκφδηα Αξρή γηα ηελ έθδνζε ΔΔΓ ζηνηρείσλ ηζρχεη φηη θαη γηα ηηο
ΔΔΤ ζηνηρείσλ, κε ηηο νπνίεο δεηνχληαη ―δεδνκέλα ζπλδξνκεηή‖ θαη ―δεδνκέλα πξφζβαζεο‖.
Γειαδή, απηή εθδίδεηαη απφ δηθαζηή, δηθαζηήξην, αλαθξηηή ή εηζαγγειέα κε αξκνδηφηεηα ζηε
ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ή θάζε άιιε αξκφδηα αξρή νξηζζείζα απφ ην θξάηνο έθδνζεο ε νπνία,
ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ελεξγεί σο αλαθξηηηθή αξρή ζε πνηληθή δηαδηθαζία, κε αξκνδηφηεηα
λα δηαηάζζεη ηε ζπιινγή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην. ηε δεχηεξε
πεξίπησζε, δηθαζηήο, δηθαζηήξην, αλαθξηηήο ή εηζαγγειέαο κε αξκνδηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε
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Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο
Απξηιίνπ ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή εληνιή ππνβνιήο θαη ηελ επξσπατθή εληνιή δηαηήξεζεο ειεθηξνληθψλ
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, COM(2018) 225 final, ζει. 21
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Βι. άξζξν 6 παξ. 2, ν.π.
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Αηηηνινγηθή Έθζεζε, ν.π.
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ππφζεζε ηνπ Κξάηνο Έθδνζεο ζα πξέπεη λα εγθξίλεη ηελ ΔΔΓ ζηνηρείσλ, αθνχ δηαπηζηψζεη ηε
ζπκκφξθσζή ηεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζή ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 147.
iv. Τν πεξηερόκελν ησλ ΔΔΓ
Μηα ΔΔΓ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο148: ηελ αξρή
έθδνζεο, ηνλ απνδέθηε, ηα πξφζσπα ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα δεηείηαη λα δηαηεξεζνχλ, ηελ
θαηεγνξία ησλ πξνο δηαηήξεζε δεδνκέλσλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν δεηείηαη ε
δηαηήξεζε, ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ηνπ Κξάηνπο Έθδνζεο θαη ηνπο ιφγνπο
σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ αλαινγηθφηεηα ηνπ κέηξνπ. πσο αθξηβψο ηζρχεη γηα ηηο
ΔΔΤ, έηζη θαη νη ΔΔΓ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνλ λφκηκν εθπξφζσπν πνπ έρεη νξηζηεί απφ
ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο ζπιινγήο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε πνηληθέο
δηαδηθαζίεο, ζχκθσλα κε ηελ Πξφηαζε Οδεγίαο ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ
θαλφλσλ γηα ηνλ δηνξηζκφ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ
ζηνηρείσλ ζην πιαίζην πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ δηαβίβαζε απηή ζα πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή
Πηζηνπνηεηηθνχ Δπξσπατθήο Δληνιήο Γηαηήξεζεο ζηνηρείσλ («Πηζηνπνηεηηθφ ΔΔΓ»), ζχκθσλα
κε ην Παξάξηεκα II ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ149.
IV. Η ςποβολή και η εκηέλεζη ηυν ΔΔΤ και ΔΔΓ ζηην ππάξη
ε αδξέο γξακκέο, ε δηαδηθαζία έθδνζεο θαη εθηέιεζεο ησλ Δπξσπατθψλ Δληνιψλ
Τπνβνιήο ή Γηαηήξεζεο ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ, θαίλεηαη λα είλαη ε αθφινπζε:
Αλάινγα κε ην είδνο ησλ δεηνχκελσλ δεδνκέλσλ θαη ην είδνο ηεο εληνιήο, ε αξκφδηα δηθαζηηθή
αξρή (Αξρή Έθδνζεο) εθδίδεη ή εγθξίλεη ηελ εληνιή, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ θαη απνζηέιιεη ηελ εληνιή κέζσ ηνπ ελαξκνληζκέλνπ Πηζηνπνηεηηθνχ
ζηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ ή ζε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζή ηνπ εληφο ηεο
ΔΔ (Απνδέθηεο).
Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ αξκνδηφηεηα, ηφζν ζηελ έθδνζε ΔΔΤ φζν θαη ΔΔΓ,
πξέπεη πάληα λα ζπκκεηέρεη δηθαζηηθή αξρή, είηε σο αξρή έθδνζεο είηε σο αξρή έγθξηζεο,
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνληαη νη απαξαίηεηεο εγγπήζεηο. Δηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ γηα ΔΔΤ
147
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―δεδνκέλσλ ζπλαιιαγψλ‖ θαη ―δεδνκέλσλ πεξηερνκέλνπ‖, ε δηθαζηηθή αξρή έθδνζεο ή
έγθξηζεο πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά δηθαζηήο, αλαθξηηήο ή δηθαζηήξην. Γηα ΔΔΤ ―δεδνκέλσλ
ζπλδξνκεηή‖ θαη ―δεδνκέλσλ πξφζβαζεο‖, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο ΔΔΓ ζηνηρείσλ, ε ελ ιφγσ
αξρή έθδνζεο ή έγθξηζεο κπνξεί λα είλαη θαη ν αξκφδηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε
εηζαγγειέαο. Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ζηελ έλλνηα ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ κε
αξκνδηφηεηα έθδνζεο ΔΔΤ θαη ΔΔΓ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ Διιάδα
ππάγνληαη α) ηα πνηληθά δηθαζηήξηα κέζσ ηεο αλαβνιήο γηα θξείζζνλεο απνδείμεηο (α. 352 παξ.
3 λΚΠΓ), β) νη αλαθξηηέο, γ) νη αξκφδηνη ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε εηζαγγειείο, πξνθεηκέλνπ
γηα ΔΔΓ θαη ΔΔΤ ―δεδνκέλσλ ζπλδξνκεηή‖ θαη ―δεδνκέλσλ πξφζβαζεο‖, εθηφο δειαδή απφ ηηο
πεξηπηψζεηο ησλ ΔΔΤ πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ―δεδνκέλσλ ζπλαιιαγψλ‖ θαη ―δεδνκέλσλ
πεξηερνκέλνπ‖ θαη δ) νη αλαθξηηηθνί ππάιιεινη, φπσο νη πηαηζκαηνδίθεο θαη εηξελνδίθεο (α. 31
παξ. 1 πεξ. α΄ λΚΠΓ), πνπ είλαη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, φρη φκσο άιινη γεληθνί ή εηδηθνί
αλαθξηηηθνί ππάιιεινη, πνπ δελ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηθαζηή, φπσο νη αζηπλνκηθνί (α. 31
παξ. 1 πεξ. β΄ λΚΠΓ) θαη νη εηδηθνί αλαθξηηηθνί ππάιιεινη (α. 31 παξ. 1 πεξ. γ΄ λΚΠΓ). ηαλ
ζηνπο ηειεπηαίνπο -κε δηθαζηηθνχο- γεληθνχο αλαθξηηηθνχο ππαιιήινπο (α. 31 παξ. 1 πεξ. β΄
λΚΠΓ) θαη εηδηθνχο αλαθξηηηθνχο ππαιιήινπο (α. 31 παξ. 1 πεξ. γ΄ λΚΠΓ) πξνθχςνπλ νη θαηά
λφκν πξνυπνζέζεηο έθδνζεο ΔΔΤ θαη ΔΔΓ ζηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ αλαθξηηηθψλ ηνπο
θαζεθφλησλ ζε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ζηελ πνηληθή πξνδηθαζία, απηνί έρνπλ αξκνδηφηεηα λα
εθδψζνπλ ηελ αληίζηνηρε εληνιή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ζα επηθπξσζεί απφ δηθαζηηθή
αξρή κε αξκνδηφηεηα λα εθδίδεη ΔΔΤ θαη ΔΔΓ, αθνχ δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν, φηη
ζπλέηξεραλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζή ηνπο, φπσο αλαιπηηθά
αλαθέξνληαη παξαπάλσ150.
ηε ζπλέρεηα, ηφζν ε ΔΔΤ φζν θαη ε ΔΔΓ ζηνηρείσλ, δηαβηβάδνληαη απεπζείαο ζηνλ
Απνδέθηε (Πάξνρν Τπεξεζηψλ) κέζσ ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ΔΔΤ θαη ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ΔΔΓ
αληίζηνηρα, κε νπνηνδήπνηε κέζν δίλεη ηε δπλαηφηεηα γξαπηήο ηεθκεξίσζεο, φπσο γηα
παξάδεηγκα κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, κε αζθαιέο ειεθηξνληθφ κήλπκα θαη πιαηθφξκεο ή άιινπο
αζθαιείο δηαχινπο151, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα πνπ παξέρνληαη ζηα
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Καη’ αλαινγία κε ηακάηε Γαζθαιφπνπιν, Δπξσπατθή Δληνιή Έξεπλαο (Δ.Δ.Δ.): Ο λένο ζεζκφο Γηθαζηηθήο
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151
Αηηηνινγηθή θέςε (39), ν.π.
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Παξαξηήκαηα I θαη II ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ152. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, νξηζκέλνη
Πάξνρνη Τπεξεζηψλ έρνπλ ήδε δεκηνπξγήζεη πιαηθφξκεο γηα ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ απφ ηηο
αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ πιαηθνξκψλ δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδεηαη απφ
ηνλ Καλνληζκφ, αθ’ εο ζηηγκήο επηηξέπνπλ ηελ ππνβνιή ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ ΔΔΤ θαη ΔΔΓ ζηε
κνξθή πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ζρεηηθά Παξαξηήκαηα ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ, ρσξίο λα
δεηνχληαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εληνιή153. Σέινο, αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν
ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ, απηά ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηηο ίδηεο ππνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο κε ηηο
εληνιέο, εθηφο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο ηνπ κέηξνπ ή
πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε, ψζηε λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο ππνλφκεπζεο
ησλ εξεπλψλ154.
Μεηά ηελ παξαιαβή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ΔΔΤ ή ΔΔΓ, ν Απνδέθηεο εθηειεί ηελ εληνιή,
δειαδή δηαβηβάδεη ηα δεδνκέλα εληφο 10 εκεξψλ155, (ή εληφο 6 σξψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο
αλάγθεο156) ή ηα δηαηεξεί γηα κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα 60 εκεξψλ157 αληίζηνηρα, εθηφο εάλ ε
εθηέιεζε ηεο εληνιήο δελ είλαη δπλαηή, επεηδή ην Πηζηνπνηεηηθφ παξνπζηάδεη ειιείςεηο ή γηα
ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή πξαγκαηηθήο αδπλακίαο ηνπ Απνδέθηε, ή ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ
Απνδέθηε ιφγσ ζπγθξνπφκελσλ ππνρξεψζεσλ, είηε φζνλ αθνξά ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ή ηα
ζεκειηψδε ζπκθέξνληα ηξίηεο ρψξαο είηε γηα άιινπο ιφγνπο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο
πξνβιέπεηαη κηα δηαδηθαζία ―δηαιφγνπ‖ κεηαμχ ησλ Παξφρσλ Τπεξεζηψλ θαη ηεο Αξρήο
Έθδνζεο, ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πξψηνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο παξαπάλσ
θαηαζηάζεηο. ηαλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ν Πάξνρνο ελεκεξψλεη ηελ Αξρή Έθδνζεο
ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ρξεζηκνπνηψληαο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο
III ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ. Ζ Αξρή Έθδνζεο επαλεμεηάδεη ηελ εληνιή ππφ ην πξίζκα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ηνλ Πάξνρν, θαη αλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο,
δηνξζψλεη ή αλαθαιεί ην Πηζηνπνηεηηθφ.
ε πεξίπησζε πνπ ν απνδέθηεο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηελ παξαιεθζείζα εληνιή
αλαηηηνιφγεηα, πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο απφ αξκφδηα Αξρή
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Δθηέιεζεο ζην Κξάηνο Μέινο, ζην νπνίν εθπξνζσπείηαη ή είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν Πάξνρνο
Τπεξεζηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ελ ιφγσ ζεζκνί κεηαηξέπνληαη ζε ζεζκνχο ―παξαδνζηαθήο‖
ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, φπνπ πιένλ κηα Γεκφζηα Αξρή παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ Απνδέθηε ηεο
Δληνιήο158. Σα Κξάηε Μέιε νθείινπλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπεη
επηβνιή πνηληθψλ θπξψζεσλ, λα ζεζπίζνπλ θαλφλεο πνπ λα πεξηιακβάλνπλ απνηειεζκαηηθέο,
αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο πνπ ζα επηβάιινληαη ζηνπο Παξφρνπο γηα
ηπρφλ παξαβάζεηο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο159. ε εζληθφ επίπεδν, ηέηνηνπ είδνπο θπξψζεηο
ελαληίνλ Παξφρσλ Τπεξεζηψλ γηα παξαβάζεηο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, αλαθνξηθά κε ηνλ
νξηζκφ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαη ηελ απφθξηζε ζε αηηήζεηο παξνρήο πιεξνθνξηψλ,
πξνβιέθζεθαλ ζηε Γεξκαλία κε ηνλ Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)160, ν νπνίνο
πξνβιέπεη πξφζηηκα χςνπο έσο 500.000 επξψ γηα ηηο παξαβάζεηο απηέο161.
Καζψο νη ζεζκνί ΔΔΤ θαη ΔΔΓ επεξεάδνπλ ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ
νπνίνπ ηα δεδνκέλα πξνζπειαχλνληαη, φπσο είλαη ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ην δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, φπσο
επίζεο θαη δηθαηψκαηα ησλ Παξφρσλ Τπεξεζηψλ, ηδίσο ηελ επηρεηξεκαηηθή ειεπζεξία, γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ παξαπάλσ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, πξνβιέπνληαη, ππφ ην πξίζκα ηνπ
δηθαηψκαηνο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, ζην 4ν Κεθάιαην ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ κε ηίηιν
―κέζα έλλνκεο πξνζηαζίαο‖, δηαδηθαζίεο ειέγρνπ απφ αξκφδην δηθαζηήξην, ηφζν ππέξ ησλ
παξφρσλ φζν θαη ππέξ ησλ ππφπησλ, ησλ θαηεγνξνπκέλσλ θαη θάζε άιινπ Τπνθεηκέλνπ, ησλ
νπνίσλ ηα δεδνκέλα πθίζηαληαη επεμεξγαζία.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζε πεξίπησζε πνπ ν Απνδέθηεο πξνβάιεη αηηηνινγεκέλε
έλζηαζε θαηά ηεο εληνιήο γηα ιφγνπο ζπγθξνπφκελσλ ππνρξεψζεσλ162, ε Αξρή Έθδνζεο
παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζε αξκφδην δηθαζηήξην ηνπ νηθείνπ Κξάηνπο-Μέινπο, ην νπνίν είλαη
158

Dr. Stanislaw Tosza, The European Commission’s Proposal on Cross-Border Access to E-Evidence, eucrim
4/2018, ζει. 216
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Άξζξν 13, ν.π.
160
Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά βι. θαη Γ. Καξαγθνχλε, Ζ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κεηά ηνλ λέν γεξκαληθφ
Νφκν πεξί Βειηίσζεο ηεο Δπηβνιήο ηεο Ννκνζεζίαο ζηα Κνηλσληθά Γίθηπα (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) Δπίζεζε ζηελ ειεπζεξία έθθξαζεο ή αλαγθαίν κέζν θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαδηθηπαθήο εγθιεκαηηθφηεηαο;, ζε Θ.
Γαιαθνχξα, Ζιεθηξνληθφ Έγθιεκα, εθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2019, ζει. 223
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Άξζξα 15 θαη 16, Πξφηαζε Καλνληζκνχ

60

ζηε ζπλέρεηα αξκφδην λα εθηηκήζεη ηελ πηζαλή ζχγθξνπζε θαη λα θάλεη δεθηή ηελ εληνιή,
εθφζνλ θξίλεη φηη δελ πθίζηαηαη ζχγθξνπζε163. Δάλ πθίζηαηαη ζχγθξνπζε ππνρξεψζεσλ, πνπ
αθνξνχλ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ή ηα ζεκειηψδε ζπκθέξνληα ηξίηεο ρψξαο164, ην αξκφδην
δηθαζηήξην απεπζχλεηαη ζηηο θεληξηθέο αξρέο ηεο ηξίηεο ρψξαο, κέζσ ησλ εζληθψλ θεληξηθψλ
αξρψλ ηνπ, ηάζζνληαο πξνζεζκία 15 εκεξψλ γηα ηελ απάληεζε, ε νπνία κπνξεί λα παξαηαζεί
θαηά 30 εκέξεο θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο. ηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη άξλεζεο,
ηνπο νπνίνπο επηθαιείηαη ν Απνδέθηεο165, απνθαίλεηαη ην ίδην αλ ζα θάλεη δεθηή ή ζα απνζχξεη
ηελ εληνιή. Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 17 ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ δηαζθαιίδεηαη φηη ηα πξφζσπα
πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ ΔΔΤ ζηνηρείσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη χπνπηνη, νη θαηεγνξνχκελνη,
αιιά θαη ηξίηνη, έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο κέζα απνηειεζκαηηθήο έλλνκεο πξνζηαζίαο. Σα ελ
ιφγσ κέζα έλλνκεο πξνζηαζίαο αζθνχληαη ζην Κξάηνο Έθδνζεο, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην.
V. Πποβλημαηιζμοί ζσεηικά με ηιρ Πποηάζειρ
i. Αλαθνξηθά κε ηε λνκηθή βάζε
Ζ πξψηε θαη βαζηθφηεξε επηθχιαμε πνπ εθθξάδεηαη αθνξά ηελ ίδηα ηε λνκηθή
ζεκειίσζε ηνπ Καλνληζκνχ. Ζ πξνηεηλφκελε λνκηθή βάζε φζνλ αθνξά ην ζρέδην Καλνληζκνχ
γηα ηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ην άξζξν 82 ηεο ΛΔΔ,
ζρεηηθά κε ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο. Ζ λνκηθή απηή βάζε φκσο δελ έρεη
κέρξη πξφηηλνο ρξεζηκνπνηεζεί μαλά γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο λνκνζεηηθνχ θεηκέλνπ πνπ ζα
επηηξέπεη ηελ απεπζείαο πξφζβαζε ησλ Αξρψλ ζε δεδνκέλα πνιηηψλ άιισλ Κξαηψλ-Μειψλ166.
Έηζη, έλαο βαζηθφο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαθχπηεη σο ζπλέπεηα απφ ηελ εμέιημε απηή,
ζρεηίδεηαη κε ηελ ―παξάθακςε‖ ησλ δεκνζίσλ αξρψλ ηνπ Κξάηνπο Δθηέιεζεο, νη νπνίεο
ειέγρνληαο θάζε θνξά αλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ δεηνπκέλσλ απφ ηα Κξάηε Έθδνζεο
αηηήζεσλ, ιεηηνπξγνχζαλ σο ―θίιηξν‖ λνκηκφηεηαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δεηνχκελεο
δηαδηθαζίαο167. Καηά απνηέιεζκα ηεο ―παξάθακςεο‖ απηήο, κε ηηο ΔΔΤ ζηνηρείσλ δχλαηαη λα
δεηνχληαη απεπζείαο απφ ηνπο ηδηψηεο Παξφρνπο Τπεξεζηψλ δεδνκέλα Τπνθεηκέλσλ άιισλ
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Κξαηψλ-Μειψλ, ρσξίο λα ελεκεξψλνληαη νη αξκφδηεο Γεκφζηεο Αξρέο απηψλ, αθφκα θαη ζηελ
πεξίπησζε ησλ (πην επαίζζεησλ) ―δεδνκέλσλ πεξηερνκέλνπ‖. Με άιιεο ιέμεηο, νη δεκφζηεο
αξρέο ηνπ Κξάηνπο Έθδνζεο ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ θάζε είδνπο δεδνκέλσλ απεπζείαο απφ
ηνλ εθάζηνηε Πάξνρν Τπεξεζηψλ ρσξίο ηηο εγγπήζεηο πνπ ζα παξείρε ν έιεγρνο απφ ηηο
Γεκφζηεο Αξρέο ηνπ Κξάηνπο Δθηέιεζεο. Δπηπιένλ, ε επηινγή λα αθήλεηαη απνθιεηζηηθά ζε
ηδηψηεο (Παξφρνπο) ε θξίζε γηα ην αλ ζπληξέρεη ή φρη πεξίπησζε παξαβίαζεο ζεκειησδψλ
δηθαησκάησλ δε θαίλεηαη λα πξνζθέξεη επαξθείο εγγπήζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ππφπησλ, ησλ
θαηεγνξνπκέλσλ θαη άιισλ πξνζψπσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ
εληνιψλ168. Ο θφβνο απηφο εληζρχεηαη θαη απφ ηηο ζχληνκεο πξνζεζκίεο, εληφο ησλ νπνίσλ
νθείιεη ν Πάξνρνο λα εθηειέζεη ηελ ΔΔΤ. πσο αλαθέξζεθε ήδε παξαπάλσ, βαζηθφο ζηφρνο
ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ θαη ηεο Πξφηαζεο Οδεγίαο είλαη ε δξαζηηθή κείσζε ησλ
θαζπζηεξήζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα θαη
ηεξνχληαη απφ Παξφρνπο Τπεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε άιιε έλλνκε ηάμε. Ζ
πξνζεζκία ησλ 10 εκεξψλ (ή 6 σξψλ θαηά πεξίπησζε) πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο πξνηάζεηο γηα ηα
ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ΔΔΤ
ζηνηρείσλ, δελ παξέρεη ζηνπο Παξφρνπο ηθαλφ ρξφλν εμέηαζεο ηεο αίηεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα
δελ επηηξέπεη λα δηαπηζησζεί κε νξζφ ηξφπν, αλ ην πηζηνπνηεηηθφ ΔΔΤ πιεξνί φια ηα θξηηήξηα
θαη αλ έρεη ζπκπιεξσζεί ζσζηά169.
ii. Αλαθνξηθά κε ηε δηάθξηζε ησλ δεδνκέλσλ
Οη ηέζζεξηο πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ δελ θαίλεηαη λα είλαη ζαθψο
νξηνζεηεκέλεο170, νχηε γεληθφηεξα θαίλεηαη λα ππάξρεη νκνηνκνξθία ζε ζρέζε θαη κε άιια
λνκνζεηηθά θείκελα ηεο ΔΔ, σο πξνο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα
―κεηαδεδνκέλα‖ ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πεξηιακβάλνληαη ηφζν ζηελ θαηεγνξία ησλ
―δεδνκέλσλ πξφζβαζεο‖171, φζν θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ―δεδνκέλσλ ζπλαιιαγψλ‖172 κε ηελ
168
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πξνυπφζεζε φκσο, φηη απηά δελ απνηεινχλ ―δεδνκέλα πξφζβαζεο‖ 173. Δπηπιένλ, νη δηεπζπ́λζεηο
IP, γηα παξάδεηγκα , ζα κπνξνπ́ζαλ λα ραξαθηεξηζηνπ́λ ην́ζν ―δεδνκέλα ζπλαιιαγψλ ‖ φζν θαη
―δεδνκέλα ζπλδξνκεηή‖174.
Πεξαηηέξσ, ππάξρνπλ δηάθνξεο έλλνηεο ζηε Ννκνζεζία ηεο ΔΔ γηα ηα δεδνκέλα πνπ
επεμεξγάδνληαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ θαη πνπ κπνξεί λα ελδηαθέξνπλ ηηο Γεκφζηεο Αξρέο
επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζε έλα Κξάηνο-Μέινο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε χκβαζε ηεο Βνπδαπέζηεο γηα
ην Κπβεξλνέγθιεκα απαληάηαη ν φξνο "πιεξνθνξίεο γηα ζπλδξνκεηέο"175, ζηελ Οδεγία γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο176 απαληψληαη νη φξνη ―δεδνκέλα
ζέζεο‖ θαη ―δεδνκέλα θίλεζεο‖177, ζηελ Πξφηαζε Καλνληζκνχ γηα ηελ ηδησηηθή δσή θαη ηηο
ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο178 εληνπίδνληαη νη φξνη ―πεξηερφκελν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ‖
θαη ―κεηαδεδνκέλα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ‖179. Δπηπιένλ, ζε θακία Οδεγία, νχηε ζηνλ
Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, αιιά νχηε θαη ζηε χκβαζε ηεο Βνπδαπέζηεο δελ
ζπλαληάηαη ε έλλνηα ησλ ―δεδνκέλσλ ζπλδξνκεηή‖180. Χο εθ ηνχηνπ ζα ήηαλ σθέιηκν λα
ππάξμεη ζην κέιινλ κηα επζπγξάκκηζε φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ δεδνκέλσλ
πνπ αληαιιάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο181 θαη ν θαζνξηζκφο κηαο ζαθνχο
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ηεξαξρίαο κεηαμχ θάζε θαηεγνξίαο δεδνκέλσλ αλάινγα κε ηνλ βαζκφ παξεκβαηηθφηεηαο ζηελ
ηδησηηθή δσή ελφο αηφκνπ182.
Αμίδεη λα ζηαζνχκε ηδηαίηεξα ζηελ επηινγή ηνπ Δπξσπαίνπ Ννκνζέηε λα ππαγάγεη κε
ξεηή λνκνζεηηθή πξφβιεςε ηα ―κεηαδεδνκέλα‖ ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ
θαηεγνξία ησλ ―δεδνκέλσλ πξφζβαζεο‖. Σν Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έθξηλε ζηελ
απφθαζή ηνπ ζηηο ζπλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο C-203/15 θαη C-698/15, Tele2 Sverige AB, φηη
ηα κεηαδεδνκέλα, φπσο ηα ―δεδνκέλα θίλεζεο‖ θαη ηα ―δεδνκέλα ζέζεο‖, παξέρνπλ ηα κέζα γηα
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνθίι ησλ πξνζψπσλ, πεξί ησλ νπνίσλ πξφθεηηαη, πιεξνθνξία εμίζνπ
επαίζζεηε, ππφ ην πξίζκα ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο δσήο, κε ην
πεξηερφκελν απηφ θαζεαπηφ ησλ επηθνηλσληψλ183. πλεπψο, ππνζηεξίδεηαη βάζηκα φηη, κε βάζε
ηελ παξαπάλσ θξίζε ηνπ ΓΔΔ, ηα ―κεηαδεδνκέλα‖ ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζα έπξεπε
λα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ―δεδνκέλσλ πεξηερνκέλνπ‖ θαη φρη ησλ ―δεδνκέλσλ
πξφζβαζεο‖. Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ σο
―δεδνκέλσλ πξφζβαζεο‖ αληί ―δεδνκέλσλ πεξηερνκέλνπ‖ δελ έρεη κφλν ζεσξεηηθή ζεκαζία,
θαζψο ζπλεπάγεηαη, δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ θαη ιηγφηεξεο εγγπήζεηο
ζε ζρέζε κε ηα ―δεδνκέλα πεξηερνκέλνπ‖184.
πσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε Πξφηαζε Καλνληζκνχ δηαρσξίδεη ηα δεδνκέλα θαη
ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ παξέκβαζε ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ. Ζ
παξεκβαηηθφηεηα ζηελ θαηεγνξία ησλ ―δεδνκέλσλ ζπλαιιαγψλ‖ θαη ηα ―δεδνκέλσλ
πεξηερνκέλνπ‖ ζεσξείηαη ζαθψο κεγαιχηεξε185 θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ αμηψλεηαη, σο πξφζζεηε
εγγχεζε γηα ηελ έθδνζε ΔΔΤ πνπ αθνξά ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλα, ηε δπλαηφηεηα ιήςεο
παξφκνηνπ κέηξνπ γηα ην ίδην πνηληθφ αδίθεκα ζε αλάινγε θαηάζηαζε ζην εζληθφ δίθαην ηνπ
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Public Consultation on improving cross-border access to electronic evidence, BSA | The Software Alliance’s
supplemental position paper, October 2017
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Βι. ζρεηηθή απφθαζε ΓΔΔ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2016, ζθέςε 99
184
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην δήηεκα ηνπ επηπέδνπ ηεο παξερφκελεο πξνζηαζίαο ησλ ―κεηαδεδνκέλσλ‖ ησλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ απαζρφιεζε έληνλα θαη ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Βι. ζρεηηθά ηηο Γλσκνδνηήζεηο
ΔηζΑΠ 09/2009 (Γ. αληδάο), 12/2009 (Η. Σέληεο), 09/2011 (Α. Καηζηξψδεο), ηηο απνθάζεηο ΑΠ 711/2011 (ΠνηλΓηθ
2012, 518), ΑΠ 203/2014 (ΠνηλΥξ 2015, 103) θαη ηελ αληίζεηε ηΔ 1593/2016 (ΓηΜΔΔ 2016, 637, κε ζεκ. Γ.
Σζφιηα). Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ γεληθά βι. Αλαιπηηθά Β. Κάην, Φεθηαθά Πεηζηήξηα, ζε Θ.
Γαιαθνχξα, Ζιεθηξνληθφ Έγθιεκα, εθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2019, ζει. 63
185
Dr. Stanislaw Tosza, The European Commission’s Proposal on Cross-Border Access to E-Evidence, eucrim
4/2018, ζει. 214
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Κξάηνπο Έθδνζεο. Ζ ξχζκηζε απηή φκσο θαίλεηαη φηη, αληί λα παξέρεη πξφζζεηεο εγγπήζεηο,
ελζαξξχλεη ηα Κξάηε-Μέιε, ηα νπνία δελ πξνβιέπνπλ ηέηνηα κέηξα, θαη θαηά ζπλέπεηα
δηαζέηνπλ πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,
λα δηεπξχλνπλ ηηο εζληθέο ηνπο δπλαηφηεηεο, ζεζπίδνληαο παξφκνηα κέηξα, ψζηε λα κπνξνχλ λα
δεηνχλ ηελ ππνβνιή δεδνκέλσλ ζπλδξνκεηή ή πξφζβαζεο θαη λα εμαζθαιίδεηαη, θαη’ επέθηαζε,
ε δπλαηφηεηα έθδνζεο ΔΔΤ ζηνηρείσλ, κεηψλνληαο φκσο έηζη ην επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο.
Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί κηα ΔΔΤ πνπ αθνξά -ζηα πην επαίζζεηα- ―δεδνκέλα
ζπλαιιαγψλ‖ ή ―δεδνκέλα πεξηερνκέλνπ‖ απαηηείηαη, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, ην αδίθεκα γηα
ην νπνίν απηή εθδίδεηαη, λα ηηκσξείηαη ζην Κξάηνο Έθδνζεο κε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή
κε αλψηαην φξην ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ186. Σν φξην ησλ ηξηψλ εηψλ πεξηνξίδεη ην πεδίν εθαξκνγήο
ηεο λνκηθήο πξάμεο ζηα ζνβαξφηεξα εγθιήκαηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηρεηξείηαη ε δηαζθάιηζε
ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζηγφκελσλ πξνζψπσλ.
Χζηφζν, κηα ζνβαξή επηθχιαμε πνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί είλαη ην γεγνλφο φηη δελ έρεη εμεπξεζεί
αθφκε έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ ―ζνβαξνχ εγθιήκαηνο‖ εληφο ηεο ΔΔ, νχηε θαη έρεη
επηηεπρζεί ελαξκφληζε ησλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ πνπ επηζχξνπλ ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο
πνηλή κε αλψηαην φξην ηνπιάρηζηνλ 3 έηε187, κε απνηέιεζκα ηελ πηζαλή πξφθιεζε αληζνηήησλ
ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ Δπξσπαίσλ Πνιηηψλ, φζνλ αθνξά ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο, θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ θαζηέξσζε πξνζηαζίαο δχν ―ηαρπηήησλ‖
εληφο ηεο Έλσζεο. Δπηπιένλ, κε ην ίδην ζθεπηηθφ, φπσο παξαπάλσ, είλαη πηζαλφ ηα Κξάηε Μέιε λα νδεγεζνχλ ζε απζηεξνπνίεζε ησλ πνηλψλ ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξα αδηθήκαηα πνπ
πξνβιέπνληαη ζην εζληθφ ηνπο δίθαην, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνχληαη νη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο
έθδνζεο ΔΔΤ ζηνηρείσλ (πξνβιεπφκελε πνηλή κε αλψηαην φξην κεγαιχηεξν ησλ 3 εηψλ). Ζ
Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή επηζεκαίλεη ζηε ζρεηηθή Γλσκνδφηεζε ηεο188
186

Βι. άξζξν 5 παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν α’ ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ
Γηα ηελ έλλνηα ηνπ «ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο» βι. ΓΔΔ, Πξνηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο 3εο Μαΐνπ
2018, Τπφζεζε C-207/16 Ministerio Fiscal, παξάγξαθνη 95 επ. θαη εηδηθά παξάγξαθν 98: ―Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη
φηη, δεδνκέλνπ φηη πθίζηαληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εχξνπο ησλ θπξψζεσλ πνπ ηζρχνπλ παξαδνζηαθά
ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε, ε ζνβαξφηεηα ελφο πνηληθνχ αδηθήκαηνο δελ ζπλδέεηαη κφλν κε ηε βαξχηεηα ηεο ζρεηηθήο
πνηλήο.‖
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Γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο κε ζέκαηα «Πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή εληνιή ππνβνιήο θαη ηελ επξσπατθή
εληνιή δηαηήξεζεο ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο», ΔΔ C 367/88 ηεο 10.10.2018
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φηη ν ζηφρνο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο έθδνζεο ΔΔΤ ζηηο πην ζνβαξέο κνξθέο εγθιεκάησλ ζα
κπνξνχζε λα επηηεπρζεί θαιχηεξα εθαξκφδνληαο πνηλή κε ειάρηζην φξην ηξηψλ κελψλ σο
θαηεπζπληήξηα γξακκή παξά πνηλή κε κέγηζην φξην ηξηψλ εηψλ189.
Άιιε επηθχιαμε ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο ΔΔΤ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ
―δεδνκέλα ζπλδξνκεηή‖ θαη ―δεδνκέλα πξφζβαζεο‖ απφ ηνλ εηζαγγειέα, ρσξίο πξνεγνχκελν
έιεγρν απφ δηθαζηηθή αξρή190. Ο εηζαγγειέαο κπνξεί λα δεηεί θαη λα ιακβάλεη ―δεδνκέλα
ζπλδξνκεηή‖ θαη ―δεδνκέλα πξφζβαζεο‖ απεπζείαο απφ ηνπο Παξφρνπο Τπεξεζηψλ, ρσξίο λα
ππφθεηηαη ζε έιεγρν νχηε απφ δηθαζηηθή αξρή ηνπ Κξάηνπο Έθδνζεο, νχηε απφ δηθαζηηθή αξρή
ηνπ Κξάηνπο, φπνπ βξίζθνληαη ηα δεηνχκελα δεδνκέλα. Καηά ζπλέπεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο
νδεγνχκαζηε ζε δηαδηθαζίεο, ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη ζεκαληηθά ιηγφηεξεο εγγπήζεηο γηα ηα
―δεδνκέλα ζπλδξνκεηή‖ θαη ηα ―δεδνκέλα πξφζβαζεο‖.
Σέινο, έλαο ζεκαληηθφο ηερληθφο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαθχπηεη ζρεηίδεηαη κε ηελ ηχρε
ησλ αθαηέξγαζησλ δεδνκέλσλ191. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ, ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα
παξέρνληαη απφ ηνπο Παξφρνπο ζηηο Γεκφζηεο Αξρέο ηνπ Κξάηνπο Έθδνζεο αλεμάξηεηα απφ ην
αλ είλαη θξππηνγξαθεκέλα ή φρη192. Ήδε ζήκεξα, πνιινί Πάξνρνη Τπεξεζηψλ πξνζθέξνπλ γηα
παξάδεηγκα ηε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο απφ άθξε ζε άθξε193 θξππηνγξαθεκέλσλ θιήζεσλ θαη
απφ άθξε ζε άθξε απνζηνιήο θξππηνγξαθεκέλσλ κελπκάησλ κε ηε ρξήζε εθαξκνγψλ
θξππηνγξάθεζεο πνιχ πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο194. Χζηφζν, δελ είλαη θαζφινπ βέβαην φηη
νη Αξκφδηεο Αξρέο ηνπ Κξάηνπο Έθδνζεο δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία θαη ηνπο
απαηηνχκελνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ψζηε κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο, λα ηα επεμεξγαζηνχλ

189

Βι. Γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο, ν.π.
Βι., ν.π.
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Marco Stefan / Gloria González Fuster, Cross-border Access to Electronic Data through Judicial Cooperation in
Criminal Matters - State of the art and latest developments in the EU and the US, CEPS Paper in Liberty and
Security in Europe, 07/2018, ζει. 32
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Αηηηνινγηθή ζθέςε (19) Πξφηαζεο Καλνληζκνχ
193
Ζ θξππηνγξάθεζε απφ άθξε ζε άθξε (end-to-end encryption) δηαζθαιίδεη φηη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
απνζηνιέσλ θαη ησλ απνδεθηψλ δελ κπνξεί λα είλαη πξνζβάζηκε απφ θαλέλαλ ελδηάκεζν, νχηε απφ ηνπο αλζξψπνπο
ηεο εηαηξίαο. Σα δεδνκέλα θξππηνγξαθνχληαη απφ ηνλ απνζηνιέα, πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπο θαη «ηαμηδεχνπλ»
θξππηνγξαθεκέλα κέρξη ηνλ απνδεθηή ηνπο, ν νπνίνο κε ηε ρξήζε ηνπ κνλαδηθνχ θάζε θνξά «θιεηδηνχ» ηνπ, είλαη
ν κνλαδηθφο πνπ κπνξεί λα ηα απνθξππηνγξαθήζεη. Αθφκα δειαδή θαη αλ ηα δεδνκέλα «ππνθιαπνχλ», πξηλ
θηάζνπλ ζηνλ απνδεθηή ηνπο, είλαη ζεσξεηηθά αδχλαην λα απνθξππηνγξαθεζνχλ.
194
Βι. Γηα παξάδεηγκα ηηο εθαξκνγέο Viber θαη WhatsApp
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θαηάιιεια γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο195. Έηζη, ηίζεηαη ζε ακθηβνιία αλ, θαη ζε
πνηφ βαζκφ ζα είλαη πξφζθνξα απηά λα αμηνπνηεζνχλ σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηελ Πνηληθή
Γίθε.
ii. Αλαθνξηθά κε ηηο δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ ζε ηξίηεο ρώξεο
Άιιε κηα επηθχιαμε γελλάηαη απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπνζεζίαο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα αλαθνξηθά κε ηηο δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ πξνο ηξίηεο ρψξεο. Δίλαη γεγνλφο φηη
ηνπιάρηζηνλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ έρνπλ επηηεπρζεί πςειά επίπεδα πξνζηαζίαο ησλ
ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Ο Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, ε
Αζηπλνκηθή Οδεγία196 θαη ε Οδεγία γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ζηηο
Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο197 -ε νπνία ζεκεησηένλ πξφθεηηαη ζχληνκα λα αληηθαηαζηαζεί κε
ηνλ Καλνληζκφ γηα ηελ ηδησηηθή δσή θαη ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο198- πξνζθέξνπλ επαξθή
πξνζηαζία ζηνλ ηνκέα ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, κε ηηο Οδεγίεο 2010/64/ΔΔ199,
2012/13/ΔΔ200, 2013/48/ΔΔ201, 2016/343202, 2016/800203 θαη 2016/1919204 παξέρεηαη πςειφ
195

Γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ απηφ θαη γηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα βι. Ηδίσο Α. Καξγφπνπιν,
Αλαθξηηηθέο πξάμεηο επί ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ: δηθαηηθνί άμνλεο θαη πξνβιεκαηηζκνί, ζε Θ. Γαιαθνχξα,
Ζιεθηξνληθφ Έγθιεκα, εθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2019, ζει. 212
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Οδεγία (EE) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ αξκφδηεο
αξρέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξφιεςεο, δηεξεχλεζεο, αλίρλεπζεο ή δίσμεο πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή ηεο εθηέιεζεο
πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεοπιαίζην 2008/977/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 119/89 ηεο 4.5.2016
197
Οδεγία 2002/58/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Ηνπιίνπ 2002, ζρεηηθά κε ηελ
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ΔΔ L 201/37 ηεο 31.7.2002
198
Βι. Πξφηαζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο
δσήο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη ηελ θαηάξγεζε
ηεο νδεγίαο 2002/58/ΔΚ, COM(2017) 10 final
199
Οδεγία 2010/64/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Οθησβξίνπ 2010 , ζρεηηθά κε
ην δηθαίσκα ζε δηεξκελεία θαη κεηάθξαζε θαηά ηελ πνηληθή δηαδηθαζία, ΔΔ L 280/1 ηεο 26.10.2010
200
Οδεγία 2012/13/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Μαΐνπ 2012 , ζρεηηθά κε ην
δηθαίσκα ελεκέξσζεο ζην πιαίζην πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ, ΔΔ L 142/1 ηεο 1.6.2012
201
Οδεγία 2013/48/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2013 , ζρεηηθά κε
ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε δηθεγφξν ζην πιαίζην πνηληθήο δηαδηθαζίαο θαη δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηνπ επξσπατθνχ
εληάικαηνο ζχιιεςεο, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο ηξίηνπ πξνζψπνπ ζε πεξίπησζε ζηέξεζεο
ηεο ειεπζεξίαο ηνπ θαη κε ην δηθαίσκα επηθνηλσλίαο κε ηξίηα πξφζσπα θαη κε πξνμεληθέο αξρέο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο, ΔΔ L 294/1 ηεο 6.11.2013
202
Οδεγία (ΔΔ) 2016/343 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 9εο Μαξηίνπ 2016, γηα ηελ
ελίζρπζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ ηεθκεξίνπ αζσφηεηαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο παξάζηαζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζηε
δίθε ηνπ ζην πιαίζην πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ΔΔ L 65/1 ηεο 11.3.2016
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επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηηο πνηληθέο δηαδηθαζίεο. Με ηα παξαπάλσ
λνκνζεηηθά θείκελα έρεη επηηεπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ νκνηνκνξθία ζηηο λνκνζεζίεο ησλ ΚξαηψλΜειψλ θαη έρνπλ εμαζθαιηζηεί ηα ειάρηζηα επίπεδα δηαδηθαζηηθψλ εγγπήζεσλ ζε ζπκκφξθσζε
κε ηελ ΔΓΑ. πλεπψο, κπνξεί δηθαηνινγεκέλα λα ππνζηεξηρζεί φηη νη ζπλέπεηεο ηεο
θαηάξγεζεο ησλ θξηηεξίσλ ηνπνζεζίαο ζα είλαη πηζαλφηαηα πεξηνξηζκέλεο, φηαλ ηα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία δεηνχληαη εληφο ηεο ΔΔ. Ομχο πξνβιεκαηηζκφο δεκηνπξγείηαη φκσο ζηελ αληίζηξνθε
πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία αξρέο ηξίησλ ρσξψλ δεηνχλ δεδνκέλα απφ Παξφρνπο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη εληφο ηεο ΔΔ. ην πιαίζην απηφ, αξρέο ηξίηεο ρψξαο, ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη
δηαθνξεηηθέο θαη πηζαλφλ ιηγφηεξεο δηαδηθαζηηθέο εγγπήζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνηληθνχ Γηθαίνπ,
ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα, ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη απφ πξφζζεηεο
εγγπήζεηο εληφο ηεο ΔΔ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πξφζθαηε Ακεξηθαληθή Cloud
Act205, ε νπνία ππνρξεψλεη ηνπο Παξφρνπο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηηο ΖΠΑ λα παξέρνπλ
θάζε είδνπο δεδνκέλα ζηηο αξκφδηεο Αξρέο, αθφκα θαη αλ απηά δηαηεξνχληαη ζε ηξίηεο ρψξεο,
φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ ΔΔ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηρεηξείηαη παξάθακςε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ
δηαηάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο206 θαη δεκηνπξγείηαη ζχγθξνπζε ησλ λνκνζεηηθψλ
ζπζηεκάησλ ΔΔ θαη ΖΠΑ207.
iii. Αλαθνξηθά κε ηε κε εθαξκνγή ηεο “αξρήο ηνπ δηηηνύ αμηνπνίλνπ” θαη ηεο “αξρήο ηεο
εηδηθόηεηαο”
Μηα άιιε επηθχιαμε ζρεηίδεηαη κε ηελ κε ηήξεζε ηεο αξρήο ηνπ δηηηνχ αμηνπνίλνπ. Μηα
απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο αξρήο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο είλαη ε βαζκηαία ππνρψξεζε ηεο
απαίηεζεο ηνπ δηηηνχ αμηνπνίλνπ, ε νπνία παξαδνζηαθά ηζρχεη ζην δίθαην ηεο δηαθξαηηθήο
ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο208. Δίλαη γεγνλφο φηη ηα Κξάηε-Μέιε ηεο ΔΔ επηδεηθλχνπλ
203

Οδεγία (ΔΔ) 2016/800 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαΐνπ 2016, ζρεηηθά κε
ηηο δηθνλνκηθέο εγγπήζεηο γηα ηα παηδηά πνπ είλαη χπνπηνη ή θαηεγνξνχκελνη ζην πιαίζην πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ, ΔΔ
L 132/1 ηεο 21.5.2016
204
Οδεγία (ΔΔ) 2016/1919 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2016, ζρεηηθά
κε ηε δηθαζηηθή αξσγή γηα ππφπηνπο θαη θαηεγνξνπκέλνπο ζην πιαίζην πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα
θαηαδεηνχκελνπο ζε δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο, ΔΔ L 297/1 ηεο 4.11.2016
205
Βι. Παξαθάησ θεθάιαην VI ηεο παξνχζεο
206
Βι. Αλαιπηηθφηεξα EPDB-EDPS Joint Response to the LIBE Committee on the impact of the US Cloud Act on
the European legal framework for personal data protection (annex)
207
Sebastian Cording / Lena Götzinger, Der CLOUD Act aus europäischer Sicht, Computer Und Recht: Forum für
die Praxis des Rechts der Datenverargeitung, Information und Automation, 10/2018, ζει. 636
208
Α. Σδαλλεηήο, Ζ Δπξσπατθή Δληνιή Έξεπλαο, ΠνηλXξ 2/2018, ζει. 81
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νινέλα κεγαιχηεξε πξνζπκία ζπλεξγαζίαο, αθφκε θαη αλ ηα εξεπλεηηθά κέηξα αθνξνχλ πξάμεηο
νη νπνίεο δελ ζεσξείηαη φηη ζπληζηνχλ αδίθεκα ζην εζληθφ ηνπο δίθαην. Έηζη, ην δηηηφ αμηφπνηλν
ζεσξείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν εκπφδην ζηελ νκαιή δηθαζηηθή ζπλεξγαζία209. Ζ κε ηήξεζε
ηεο αξρήο ηνπ δηηηνχ αμηνπνίλνπ έρεη σο ζπλέπεηα ν Πάξνρνο πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ή ηνλ
εθπξφζσπν ηνπ ζην Κξάηνο Δθηέιεζεο λα εμαλαγθάδεηαη απφ ην Κξάηνο Έθδνζεο λα ζπκβάιεη
ζηελ ηηκψξεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα ζηελ επηθξάηεηα ηνπ
Κξάηνπο Δθηέιεζεο ειεπζέξσο θαη αηηκσξεηί. Πεξαηηέξσ, κε βάζε ηελ ελ ιφγσ ξχζκηζε, ην
Κξάηνο Δθηέιεζεο, ζην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηνπ ή εθπξνζσπείηαη ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ, είλαη
ππνρξεσκέλν γηα κηα πξάμε, πνπ δελ είλαη αμηφπνηλε θαηά ην εζληθφ ηνπ δίθαην, λα αλέρεηαη ηελ
επηβνιή επαρζψλ δηθνλνκηθψλ κέηξσλ θαηά ησλ πνιηηψλ ηνπ, κέηξα, ηα νπνία δελ ζα
λνκηκνπνηνχηαλ λα ιάβεη ην ίδην, αλ ε απηή αθξηβψο ζπκπεξηθνξά είρε επηδεηρζεί εληφο ηεο
επηθξάηεηάο ηνπ. Άκεζε ζπλέπεηα, ινηπφλ, ηεο κε εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηνπ δηηηνχ αμηνπνίλνπ
είλαη φηη ΔΔΓ ζηνηρείσλ νπνησλδήπνηε δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ΔΔΤ ―δεδνκέλσλ ζπλδξνκεηή‖ ή
―δεδνκέλσλ πξφζβαζεο‖, φρη φκσο θαη ―δεδνκέλσλ ζπλαιιαγψλ‖ θαη ―δεδνκέλσλ
πεξηερνκέλνπ‖, επηηξέπεηαη λα εθδίδνληαη γηα νπνηνδήπνηε πνηληθφ αδίθεκα, αλεμάξηεηα απφ ην
αλ πξνβιέπνληαη ή φρη παξφκνηα πνηληθά αδηθήκαηα ζε άιια Κξάηε-Μέιε. Αμηνζεκείσηε
―παξελέξγεηα‖ ηεο κε εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηνπ δηηηνχ αμηνπνίλνπ απνηειεί, γηα παξάδεηγκα, ε
ππνρξέσζε ησλ Παξφρσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο Δθηέιεζεο λα εθηεινχλ ηηο εληνιέο, πνπ
πξνέξρνληαη απφ Κξάηε Έθδνζεο θαη αθνξνχλ πνηληθφ αδίθεκα πνπ κπνξεί λα θαηαινγηζηεί ζε
λνκηθφ πξφζσπν ζην Κξάηνο Έθδνζεο ή γηα ην νπνίν κπνξεί λα ηηκσξεζεί λνκηθφ πξφζσπν ζην
θξάηνο απηφ210, αθφκα θη αλ ζην Κξάηνο Δθηέιεζεο δελ λνείηαη πνηληθή επζχλε ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ, φπσο ηζρχεη ζηε ρψξα καο211.
Μηα άιιε ―θιαζζηθή‖ αξρή ζην πεδίν ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο
πνπ ηείλεη λα απεκπνιήζεη ην ζχγρξνλν Δπξσπατθφ Πνηληθφ Γίθαην είλαη ε αξρή ηεο
εηδηθφηεηαο. Απηή εθθξάδεηαη ζηελ Απφθαζε-Πιαίζην 2002/584/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο
Ηνπλίνπ 2002 γηα ην Δπξσπατθφ Έληαικα χιιεςεο, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή
έλλνκε ηάμε κε ηνλ Ν. 3251/2004. χκθσλα κε ην άξζξν 34 παξ. 1 «ν εθδεηνχκελνο πνπ έρεη

209

Γλσκνδφηεζε 23/2018 ηνπ πκβνπιίνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, ν.π.
Βι. άξζξν 3 παξ. 2 εδ. 2 Πξφηαζεο Καλνληζκνχ
211
Βι. ζρεηηθά Γεκήηξηνο Νηαθφπνπινο/Παλαγηψηεο άηθαο/Μαξία αΐηε, Πνηληθή επζχλε λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη
επηρεηξήζεσλ – χγρξνλεο εμειίμεηο, Pro Justitia 1/2018, ζει. 344
210
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πξνζαρζεί ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα εθεηψλ δελ δηψθεηαη, νχηε θαηαδηθάδεηαη, νχηε ζηεξείηαη κε
άιινλ ηξφπν ηεο ειεπζεξίαο ηνπ γηα αμηφπνηλε πξάμε, ε νπνία ηειέζηεθε πξηλ απφ ηελ
πξνζαγσγή ηνπ θαη είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε γηα ηελ νπνία είρε εθδνζεί ην επξσπατθφ
έληαικα ζχιιεςεο». κνηα ξχζκηζε θαζηεξσλφηαλ ζην άξζξν 14 ηεο απφ 13 Γεθεκβξίνπ 1957
Δπξσπατθήο πκβάζεσο Δθδφζεσο, πνπ θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λφκν 4165/1961, θαη
επίζεο ππάξρεη ζην άξζξν 440 ζε ζπλδπαζκφ κε άξζξα 438 εδ. ε’ θαη 445 ηνπ λΚΠΓ 212. Ζ αξρή
απηή απαληάηαη επίζεο ζην άξζξν 13 παξ. 10 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο πεξί Ακνηβαίαο
πλδξνκήο επί Πνηληθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ 1959, φπσο επίζεο θαη ζην άξζξν 20 παξ. 10 ηνπ
Γεχηεξνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο. Χζηφζν, ηφζν ε Οδεγία γηα ηελ ΔΔΔ 213 φζν θαη ε
Πξφηαζε Καλνληζκνχ δελ πεξηέρνπλ θακία δηάηαμε πνπ λα πξνβιέπεη ηελ αξρή ηεο εηδηθφηεηαο.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε αξρή ηεο εηδηθφηεηαο ζα είρε ηελ έλλνηα φηη ηα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία ή νη πιεξνθνξίεο πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο
ππνζέζεηο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο άιινπο απφ απηνχο, γηα ηνπο νπνίνπο
δεηήζεθε ε ζπλεξγαζία. Ζ αξρή απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνβιεκαηηθή ησλ απνδεηθηηθψλ
απαγνξεχζεσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ―ηπραίσλ επξεκάησλ‖214.
iv. Αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα ηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο
Ζ πξνβιεπφκελε έλλνκε πξνζηαζία, φζνλ αθνξά ηνπο Απνδέθηεο ησλ εληνιψλ, πνπ
επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ησλ άξζξσλ 15 θαη 16 ηεο Πξφηαζεο Καλνληζκνχ,
αθνξά κφλν ηηο ΔΔΤ ζηνηρείσλ, κε ηελ αηηηνινγία φηη νη ΔΔΓ ζηνηρείσλ δελ έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηε γλσζηνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, δε ζα πξέπεη λα γελληνχληαη
αλεζπρίεο215. Έηζη φκσο, νη Πάξνρνη ζηεξνχληαη ην δηθαίσκα απνηειεζκαηηθήο έλλνκεο
πξνζηαζίαο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ΔΔΓ ζηνηρείσλ. Δπηπξφζζεηα, ζην άξζξν 17, φπνπ πξνβιέπεηαη
ε έλλνκε πξνζηαζία ησλ ππφπησλ, ησλ θαηεγνξνπκέλσλ αιιά θαη ηξίησλ, ησλ νπνίσλ ηα
δεδνκέλα ζπιιέγνληαη, δελ δηαηίζεληαη επίζεο εηδηθά κέζα έλλνκεο πξνζηαζίαο φηαλ πξφθεηηαη
γηα ΔΔΓ ζηνηρείσλ, κε ηελ ίδηα, σο άλσ αηηηνινγία, φηη δειαδή ε ηειεπηαία απφ κφλε ηεο δελ
212

Α. Καξαθιφο, Αλαθχπηνληα λνκηθά δεηήκαηα θαηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο
ζχιιεςεο, ΠνηλΥξ 2013/90
213
Júlio Barbosa e Silva, The speciality rule in cross-border evidence gathering and in the European Investigation
Order—let’s clear the air, ERA Forum, Volume 19, Issue 3, March 2019, ζει. 485
214
Βι. Θ. Γαιαθνχξα, Ζιεθηξνληθφ Έγθιεκα, εθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2019, ζει. 258 θαη απφ εθεί ζρεηηθέο
παξαπνκπέο
215
Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε Πξφηαζεο Καλνληζκνχ
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πξνβιέπεη ηε γλσζηνπνίεζε δεδνκέλσλ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ, ζηηο νπνίεο ηελ
αθνινπζεί ΔΔΤ ζηνηρείσλ ή άιιε πξάμε ΑΓ, πνπ απνζθνπεί ζηε γλσζηνπνίεζε. Ζ ζέζε απηή
φκσο απνδεηθλχεηαη κάιινλ πξνβιεκαηηθή, φηαλ, γηα παξάδεηγκα, ν Πάξνρνο είρε ππνρξέσζε
εθ ηνπ λφκνπ λα δηαγξάςεη ή λα πεξηνξίζεη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ησλ νπνίσλ
δεηήζεθε ε δηαηήξεζε κέζσ ηεο ΔΔΓ ζηνηρείσλ. ηαλ ινηπφλ ηα δεδνκέλα απηά, ηα νπνία
έπξεπε λα δηαγξαθνχλ ή λα πεξηνξηζηεί ε επεμεξγαζία ηνπο, δηαηεξνχληαη δπλάκεη κηαο ΔΔΓ
ζηνηρείσλ, αληίζεηα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξφβιεςε, ππάξρεη ζαθήο παξαβίαζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ, ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα δηαηεξνχληαη θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ
δηθαησκάησλ ηνπο ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηνπ ζεβαζκνχ
ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ ΔΔΓ ζηνηρείσλ
αθνινπζήζεη ΔΔΤ ζηνηρείσλ ή άιιε πξάμε ΑΓ, ηφηε ε πξνζεζκία δηαηήξεζεο ησλ ζηνηρείσλ
ησλ 60 εκεξψλ δχλαηαη λα επεθηείλεηαη γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα 216, ρσξίο λα ηίζεηαη έλα
αλψηαην φξην δηαηήξεζεο.
VI. Η Νομοθεηική Ποπεία
ήκεξα, ηφζν ε Πξφηαζε Καλνληζκνχ φζν θαη ε Πξφηαζε Οδεγίαο εθθξεκνχλ ζην
ζηάδην ηεο πξψηεο αλάγλσζεο217, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία218. ην
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην αλακέλεηαη ε έθζεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ,
Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ (LIBE), πξνηνχ ην Κνηλνβνχιην θαζνξίζεη ηε ζέζε
ηνπ. Σαπηφρξνλα δηεμήρζεζαλ πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζην πκβνχιην. ηε ζπλεδξίαζε
ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 2018, πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ηε πλεδξίαζε ηεο 6εο Ηνπλίνπ 2019, ην
πκβνχιην θαηέιεμε ζηε γεληθή πξνζέγγηζή ηνπ αλαθνξηθά κε ηνλ Καλνληζκφ219. ζνλ αθνξά
ηελ Οδεγία, ην πκβνχιην θαηέιεμε ζηελ γεληθή πξνζέγγηζή ηνπ ζηε πλεδξίαζε ηεο 8εο
Μαξηίνπ 2019220. χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ γεληθέο πξνζεγγίζεηο, ηφζν ζηελ Πξφηαζε
Καλνληζκνχ φζν θαη ζηελ Πξφηαζε Οδεγίαο ζεκεηψλνληαη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο
ηξνπνπνηήζεηο πνπ δίλνπλ απάληεζε ζε πνιινχο απφ ηνπο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχο221. Έηζη,
216

Βι. άξζξν 10, παξ. 1 θαη 2 Πξφηαζεο Καλνληζκνχ
Βι. άξζξν 294 παξ. 3-6 πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
218
Βι. άξζξα 289 θαη 294, ν.π.
219
10206/19, 11 June 2019
220
7348/19, 11 March 2019
221
Γηα παξάδεηγκα, κε ην πξνζηεζέλ άξζξν 12b ππφ ηνλ ηίηιν ―Speciality principle‖ πξνβιέπεηαη ξεηά ε αξρή ηεο
εηδηθφηεηαο
217
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ην πκβνχιην είλαη έηνηκν λα μεθηλήζεη ηξηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο επί ηνπ ζπλφινπ ηεο δέζκεο
γηα ηα ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία κφιηο ην Κνηλνβνχιην εγθξίλεη ηε ζέζε ηνπ, θάηη πνπ
δελ αλακελφηαλ λα ζπκβεί πξηλ απφ ηηο πξφζθαηεο Δπξσεθινγέο ηεο 26εο Μαΐνπ 2019222.

222

Γειηίν Σχπνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ ηεο 8/3/2019
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Β. Η ςμθυνία Αμοιβαίαρ Γικαζηικήρ ςνδπομήρ μεηαξύ ΔΔ και
ΗΠΑ
i. Η ππόζεζε States v. Microsoft Corp.
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013, ακεξηθαληθέο νκνζπνλδηαθέο αξρέο επηβνιήο ηνπ Νφκνπ
δήηεζαλ απφ ακεξηθαληθφ επαξρηαθφ δηθαζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο ηελ έθδνζε ελφο εληάικαηνο,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2703 ηνπ λφκνπ γηα ηα Απνζεθεπκέλα Γεδνκέλα Δπηθνηλσληψλ
(Stored Communications Act - SCA)223, κε ην νπνίν ζα ππνρξεσλφηαλ ε Microsoft λα παξέρεη
φια ηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ
έλαλ ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ πειάηε πνπ ηεξνχζε ε ίδηα θαη ππήξραλ βάζηκεο ππνςίεο φηη
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Σν έληαικα εθδφζεθε, αιιά κεηά ηελ
επίδνζή ηνπ δηαπηζηψζεθε φηη ηα δεηνχκελα δεδνκέλα ήηαλ απνζεθεπκέλα ζε δηαθνκηζηή ηεο
Microsoft ζηελ Ηξιαλδία. Ζ Microsoft ακθηζβήηεζε ην έληαικα κε ηελ αηηηνινγία φηη έλα
έληαικα πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν γηα Απνζεθεπκέλα Γεδνκέλα Δπηθνηλσληψλ
(Stored Communications Act - SCA) δελ κπνξεί λα ππνρξεψζεη Ακεξηθαληθέο εηαηξίεο λα
ππνβάινπλ δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζε δηαθνκηζηέο εθηφο ηεο επηθξάηεηαο ησλ
ΖΠΑ. Ζ εηαηξία πξνζέθπγε ζην Πεξηθεξεηαθφ Γηθαζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο, φπνπ εηηήζεθε ζε
πξψην βαζκφ, κε ηελ απφθαζε λα απνθαίλεηαη φηη ε θχζε ηνπ εληάικαηνο πνπ εθδίδεηαη
ζχκθσλα κε ηνλ λφκν γηα Απνζεθεπκέλα Γεδνκέλα Δπηθνηλσληψλ (Stored Communications Act
- SCA) δελ ππφθεηηαη ζε ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο. Ζ Microsoft άζθεζε έθεζε θαηά ηεο παξαπάλσ
απφθαζεο θαη δηθαηψζεθε απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο Νέαο Τφξθεο, ην νπνίν επηιήθζεθε ηεο
ππφζεζεο θαη αθχξσζε ην επίκαρν έληαικα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο
ην ίδην Δθεηείν είρε δηαηάμεη άιιεο εηαηξίεο (π.ρ. Google) λα ζπκκνξθσζνχλ κε παξφκνηα
εληάικαηα, εθφζνλ κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεηνχκελα δεδνκέλα απφ ηελ επηθξάηεηα
ησλ ΖΠΑ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηνπνζεζία απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Σν Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο ησλ ΖΠΑ πξνζέθπγε θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ ηεο Νέαο Τφξθεο ζην
Αλψηαην Γηθαζηήξην, ην νπνίν ζπκθψλεζε λα εμεηάζεη ηελ ππφζεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2017.
Πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ επελέβε ν Ννκνζέηεο
223

Ο λφκνο γηα ηα Απνζεθεπκέλα Γεδνκέλα Δπηθνηλσληψλ (Stored Communications Act - SCA) απνηειεί κέξνο ηνπ
λφκνπ πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Πξνζηαζίαο ηεο Ηδησηηθήο Εσήο ηνπ 1986 (Electronic
Communications and Privacy Act 1986 — ECPA)
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κε ηελ ζέζπηζε ηνπ λφκνπ Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act),
επηιχνληαο νξηζηηθά δηα ηεο λνκνζεηηθήο νδνχ ην δήηεκα, πνπ είρε αλαθχςεη.
ii. Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο
ζηηο ΗΠΑ θαη ν λόκνο CLOUD Act
Έηζη, ζηηο 23 Μαξηίνπ 2018 εθδφζεθε απφ ην Κνγθξέζν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο
Ακεξηθήο ν Νφκνο Clarifying Lawful Use of Overseas Data (CLOUD) Act, γηα ηελ
απνζαθήληζε ηεο λφκηκεο ρξήζεο δεδνκέλσλ ζην εμσηεξηθφ. Ο ζηφρνο ήηαλ δηπιφο, αθελφο ε
απνζαθήληζε ηεο πξφζβαζεο ησλ Ακεξηθαληθψλ αξρψλ επηβνιήο ηνπ Νφκνπ ζε δεδνκέλα πνπ
βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη αθεηέξνπ ε δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ γηα ηηο αιινδαπέο
θπβεξλήζεηο, ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηηο ΖΠΑ224.
Μέρξη ηφηε, ν Νφκνο γηα ηα Απνζεθεπκέλα Γεδνκέλα Δπηθνηλσληψλ (Stored Communications
Act) ηνπ 1986225 απαγφξεπε ηε γλσζηνπνίεζε δεδνκέλσλ πεξηερνκέλνπ, ελψ ηα δεδνκέλα πνπ
δελ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν κπνξνχζαλ λα παξέρνληαη ζε πξναηξεηηθή βάζε226. Ο Νφκνο
CLOUD ηξνπνπνηεί ηνλ λφκν γηα ηα Απνζεθεπκέλα Γεδνκέλα Δπηθνηλσληψλ (SCA) ηνπ 1986,
θαη πξνβιέπεη πιένλ ηελ ππνρξέσζε ησλ Παξφρσλ Τπεξεζηψλ ησλ ΖΠΑ227 λα ζπκκνξθψλνληαη
κε εληνιέο Αξρψλ ησλ ΖΠΑ γηα γλσζηνπνίεζε ηφζν δεδνκέλσλ πεξηερνκέλνπ φζν θαη
δεδνκέλσλ πνπ δελ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν, θαη επηπξφζζεηα αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν
απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο228.
Σαπηφρξνλα, ν Νφκνο εμνπζηνδνηεί ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ησλ ΖΠΑ λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο
κε μέλεο θπβεξλήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη μέλεο θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ
ηαρεία πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα, πνπ δηαηεξνχληαη εληφο ηεο επηθξάηεηαο ησλ ΖΠΑ 229. Έηζη,
224

Jennifer Daskal, Unpacking the CLOUD Act, eucrim 4/2018, ζει. 220
Stored Communications Act (SCA), 18 U.S.C. Chapter 121 §§ 2701–2712. Ο Νφκνο Stored Communications
Act (SCA), εκπεξηέρεηαη ζηνλ Γεχηεξν Σίηιν ηνπ Νφκνπ Electronic Communications and Privacy Act (ECPA), ν
νπνίνο πξνζηαηεχεη ηηο πξνθνξηθέο, ηηο ηειεθσληθέο θαη ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο
226
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην δίθαην ησλ Ζ.Π.Α. επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη
ζηηο ΖΠΑ λα ζπλεξγάδνληαη απεπζείαο κε ηηο Δπξσπατθέο Γεκφζηεο Αξρέο γηα δεδνκέλα πνπ φκσο δελ αθνξνχλ ην
πεξηερφκελν. Χζηφζν, ε ζπλεξγαζία απηή είλαη πξναηξεηηθή.
227
Marco Stefan / Gloria González Fuster, Cross-border Access to Electronic Data through Judicial Cooperation in
Criminal Matters - State of the art and latest developments in the EU and the US, CEPS Paper in Liberty and
Security in Europe, 07/2018
228
§2713 Electronic Communications and Privacy Act 1986 (ECPA) πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ Pub. L. 115–141, div.
V, § 103(a)(1), Mar. 23, 2018, 132 Stat. 1214
229
Pub. L. 115–141, div. V, § 105, Mar. 23, 2018, 132 Stat. 1217
225
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άλνημε ν δξφκνο γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ΖΠΑ θαη ΔΔ ζηνλ ηνκέα ησλ
ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο.
iii. Οη θηλήζεηο ηεο ΔΔ γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο Ακνηβαίαο Γηθαζηηθήο Σπλδξνκήο
Ζ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ CLOUD Act έρεη άκεζεο επηπηψζεηο γηα ηελ ΔΔ θαη νδήγεζε ζε
ξαγδαίεο εμειίμεηο εληφο ηεο Έλσζεο. πσο πξναλαθέξζεθε, ν λένο Νφκνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζηηο Ακεξηθαληθέο Αξρέο λα δεηνχλ δεδνκέλα, αθφκα θαη δεδνκέλα πεξηερνκέλνπ, απφ ηνπο
Παξφρνπο Τπεξεζηψλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηηο ΖΠΑ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν, φπνπ
βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ηα δεδνκέλα, αθφκα θαη αλ απηά βξίζθνληαη ζηελ ΔΔ θαη αθνξνχλ
Δπξσπαίνπο πνιίηεο. Έηζη, ν Νφκνο CLOUD Act έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ Δπξσπατθή
Ννκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα230, θαη ζπγθεθξηκέλα κε
ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, ν νπνίνο ζην άξζξν 48 απαγνξεχεη δηαβηβάζεηο
ή θνηλνπνηήζεηο δεδνκέλσλ ζε ηξίηεο ρψξεο, πνπ βαζίδνληαη ζε απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ ή
απνθάζεηο δηνηθεηηθψλ αξρψλ ησλ ρσξψλ απηψλ θαη απαηηνχλ απφ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή
εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία λα δηαβηβάζεη ή λα θνηλνπνηήζεη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
Δπξσπαίσλ πνιηηψλ. Οη παξαπάλσ απνθάζεηο, ζχκθσλα κε ην ίδην άξζξν, κπνξνχλ λα
αλαγλσξηζζνχλ ή λα είλαη εθηειεζηέο θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν, κφλν εάλ βαζίδνληαη ζε δηεζλή
ζπκθσλία, φπσο ζχκβαζε ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο, πνπ ηζρχεη κεηαμχ ηεο αηηνχζαο
ηξίηεο ρψξαο θαη ηεο Έλσζεο ή θξάηνπο κέινπο, κε ηελ επηθχιαμε άιισλ ιφγσλ δηαβίβαζεο.
χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη Δπξσπαίν Δπφπηε
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ231, επί ηνπ παξφληνο δελ ππάξρεη ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλία ακνηβαίαο
δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο κεηαμχ ΔΔ θαη ΖΠΑ, ε νπνία λα πιεξεί ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ
Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ππφ ηνλ θφβν φηη πνιιά Κξάηε-Μέιε
ηεο ΔΔ ζα ζπεχζνπλ λα επηηχρνπλ δηκεξείο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηηο ΖΠΑ, γεγνλφο πνπ
πηζαλφηαηα ζα δεκηνπξγήζεη θαζεζηψο πνιπλνκίαο θαη ζα νδεγήζεη ζε δηάζπαζε ηνπ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ εληφο ηεο ΔΔ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θηλήζεθε κε ραξαθηεξηζηηθή
ηαρχηεηα. Έηζη, ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ 2019 εμέδσζε χζηαζε γηα Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ πνπ
εγθξίλεη ηελ έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ
230

Βι. EPDB-EDPS Joint Response to the LIBE Committee on the impact of the US Cloud Act on the European
legal framework for personal data protection θαη EPDB-EDPS Joint Response to the LIBE Committee on the impact
of the US Cloud Act on the European legal framework for personal data protection (annex)
231
Βι. Ο.π.
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ΖΠΑ ζρεηηθά κε ηε δηαζπλνξηαθή πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζην πιαίζην
ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο232. Με ην άξζξν 1 ηεο χζηαζεο ε Δπηηξνπή
εμνπζηνδνηείηαη λα δηαπξαγκαηεπζεί, εμ νλφκαηνο ηεο Έλσζεο, ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Έλσζεο
θαη ησλ ΖΠΑ ζρεηηθά κε ηε δηαζπλνξηαθή πξφζβαζε ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ, ζην πιαίζην
πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ, ζε ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ Πάξνρν
Τπεξεζηψλ. Σν πιαίζην απηφ ζα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζπληνκεχνληαο ζε 10 εκέξεο ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ παξνρή ησλ
δεηνχκελσλ δεδνκέλσλ, δηαδηθαζία πνπ επί ηνπ παξφληνο δηαξθεί θαηά κέζν φξν 10 κήλεο233.
Σελ 6ε Ηνπλίνπ 2019 ην πκβνχιην πηνζέηεζε ηελ παξαπάλσ χζηαζε234 ζεκαηνδνηψληαο
νπζηαζηηθά ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.

232

Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations in view of an agreement
between the European Union and the United States of America on cross-border access to electronic evidence for
judicial cooperation in criminal matters, 5.2.2019, COM(2019) 70 final
233
Βι. Recommendation for a Council Decision, ν.π., ζει. 1
234
Council Decision authorising the opening of negotiations with a view to concluding an agreement between the
European Union and the United States of America on cross-border access to electronic evidence for judicial
cooperation in criminal matters, 12 June 2019, 10128/19
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Γ. Σο Γεύηεπο Ππόζθεηο Ππυηόκολλο ηηρ ύμβαζηρ ηηρ
Βοςδαπέζηηρ για ηο έγκλημα ζηον Κςβεπνοσώπο
Σελ ίδηα ζηηγκή ζε δηεζλέο επίπεδν, νη ζπδεηήζεηο ιακβάλνπλ ρψξα ζην πιαίζην ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ ζρεηηθά κε ην δεχηεξν Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ην έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρψξν235. Σν άξζξν 46 παξάγξαθνο 1 ηεο
χκβαζεο πξνβιέπεη φηη ηα πκβαιιφκελα Μέξε δηαβνπιεχνληαη πεξηνδηθά, φηαλ απηφ
ρξεηάδεηαη, κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί: α) ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο,
φπσο επίζεο θαη ν εληνπηζκφο ηπρφλ πξνβιεκάησλ απηήο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα θάζε
δήισζεο ή επηθχιαμεο έρεη γίλεη δπλάκεη ηεο χκβαζεο, β) ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα
ζεκαληηθέο λνκηθέο, πνιηηηθέο ή ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πάλσ ζην ζέκα ηνπ εγθιήκαηνο ζηνλ
Κπβεξλνρψξν θαη ηεο ζπιινγήο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη γ) ε
εμέηαζε πηζαλψλ ζπκπιεξψζεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ηεο χκβαζεο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2017, ε
Δπηηξνπή ηεο χκβαζεο γηα ην Έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρψξν ελέθξηλε ηνπο φξνπο εληνιήο γηα
ηελ θαηάξηηζε Γεχηεξνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο χκβαζεο θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηνλ
επηέκβξην ηνπ 2017 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2019. χκθσλα κε ηνπο φξνπο εληνιήο, ην Γεχηεξν
Πξφζζεην Πξσηφθνιιν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) δηαηάμεηο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε ακνηβαία δηθαζηηθή ζπλδξνκή, ηδίσο:
● απινπζηεπκέλν θαζεζηψο γηα ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο
γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζπλδξνκεηέο,
● δηεζλείο εληνιέο ππνβνιήο ζηνηρείσλ / δηαηαγέο επίδεημεο,
● άκεζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ φζνλ αθνξά αηηήκαηα ακνηβαίαο
δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο,
● θνηλέο έξεπλεο θαη θνηλέο νκάδεο έξεπλαο,
● αηηήκαηα δηαηππσκέλα ζηελ αγγιηθή γιψζζα,
● αθξφαζε
καξηχξσλ,
ζπκάησλ
δηάζθεςεο/εηθνλνδηάζθεςεο,

θαη

εκπεηξνγλσκφλσλ

κέζσ

ερεηηθήο

● δηαδηθαζίεο γηα επείγνπζεο πεξηζηάζεηο ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο (MLA),
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β) δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ άκεζε ζπλεξγαζία κε παξφρνπο ππεξεζηψλ ζε άιιεο
δηθαηνδνζίεο φζνλ αθνξά ηα αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ζπλδξνκεηέο, αηηήκαηα
δηαηήξεζεο θαη αηηήκαηα έθηαθηεο αλάγθεο,
γ) ζαθέζηεξν πιαίζην θαη ηζρπξφηεξεο δηαζθαιίζεηο γηα ηηο πθηζηάκελεο πξαθηηθέο
δηαζπλνξηαθήο πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα,
δ) δηαζθαιίζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.
Έηζη, ηαπηφρξνλα κε ηελ απφ 5 Φεβξνπαξίνπ 2019 χζηαζή ηεο, ζρεηηθά κε ηε
ζπκθσλία ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο κεηαμχ ΔΔ θαη ΖΠΑ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
εμέδσζε ηελ ίδηα εκέξα, χζηαζε γηα Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ έγθξηζε ηεο
ζπκκεηνρήο ζε δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά κε Γεχηεξν Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ην έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρψξν236. Σν άξζξν 1 ηεο χζηαζεο
εμνπζηνδνηεί ηελ Δπηηξνπή λα δηαπξαγκαηεπηεί, εμ νλφκαηνο ηεο Έλσζεο, ην Γεχηεξν Πξφζζεην
Πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ην έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρψξν.
Tν πιενλέθηεκα κηαο ηέηνηαο ζπκθσλίαο είλαη φηη ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε νιφθιεξε ηελ
πθήιην. Δπί ηνπ παξφληνο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο χκβαζεο αλέξρνληαη ζε 62,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 26 Kξαηψλ-Mειψλ ηεο ΔΔ237. Σελ 6ε Ηνπλίνπ 2019 ην πκβνχιην
πηνζέηεζε θαη ηελ παξαπάλσ χζηαζε238. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο αλακέλεηαη λα δηεμαρζνχλ
ηαπηφρξνλα κε ηε ζπκθσλία ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο κεηαμχ ΔΔ θαη ΖΠΑ θαη παξφηη
νη δχν δηαδηθαζίεο ζα δηεμαρζνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο, αθνξνχλ αιιειέλδεηα δεηήκαηα
θαη νη δεζκεχζεηο πνπ ζα αλαιεθζνχλ ζην πιαίζην ηεο κηαο δηαπξαγκάηεπζεο ελδέρεηαη λα
έρνπλ άκεζν αληίθηππν θαη ζηελ άιιε.

236

Recommendation for a Council Decision authorising the participation in negotiations on a second Additional
Protocol to the Council of Europe Convention on Cybercrime (CETS No. 185), 5.2.2019, COM(2019) 71 final
237
Βι. Recommendation for a Council Decision, ν.π., ζει. 1
238
Council Decision authorising the European Commisson to participate, on behalf of the European Union, in
negotiations on a Second Additional Protocol to the Council of Europe Convention on Cybercrime, 12 June 2019,
10129/19
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ΔΠΙΛΟΓΟ
Οη δηαζπλνξηαθέο ξνέο δεδνκέλσλ απμάλνληαη ηαπηφρξνλα, κε ηνλ ίδην θξελήξε ξπζκφ,
κε ηνλ νπνίν απμάλεηαη ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ, ησλ ππεξεζηψλ δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο, ησλ ππεξεζηψλ απνζήθεπζεο
δεδνκέλσλ ζε ππνδνκέο λεθνυπνινγηζηηθήο θαη άιισλ θαηλνηφκσλ επηθπψλ ππεξεζηψλ, πνπ
παξέρνληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Έηζη, ζε έλαλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ πνηληθψλ
ππνζέζεσλ, νη Αξρέο επηβνιήο ηνπ Νφκνπ ρξεηάδνληαη ηαρεία πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά
απνδεηθηηθά κέζα, ηα νπνία δελ είλαη δεκφζηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην πεξηερφκελν κηαο
ζπλνκηιίαο ζην Facebook, ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ κηαο δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ, ζην πεξηερφκελν κηαο θιήζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ WhatsApp, ζηα
αξρεία πνπ δηαηεξεί απνζεθεπκέλα έλαο ρξήζηεο ζην Google Drive θ.α..
Αζθαιψο ε αλαραίηηζε θαη ε εμάιεηςε ηνπ Κπβεξλνεγθιήκαηνο απνηειεί ην κεγαιχηεξν
ζηνίρεκα γηα ηηο Αξρέο επηβνιήο ηνπ Νφκνπ ζηελ ςεθηαθή επνρή, δε ζα πξέπεη σζηφζν ν
ζηφρνο απηφο λα επηδηψθεηαη κε νπνηνδήπνηε θφζηνο. Σα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, φπσο ην
δηθαίσκα ζην ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θ.α., ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη πνιχ ζνβαξά ππφςε. Σα
λνκνζεηηθά κέηξα, ηα νπνία πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ ζην κέιινλ ζα πξέπεη επίζεο λα ζέβνληαη,
ηφζν ηελ αξρή ηεο αλαγθαηφηεηαο φζν θαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ε νπνία απνηειεί
αθξνγσληαίν ιίζν ηεο Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο. Απφ ηελ άιιε, ε άκεζε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ
κέηξσλ ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο, πνπ αηζζάλνληαη νη πνιίηεο
ζήκεξα.
Γεδνκέλνπ ηνπ δηεζλνχο ραξαθηήξα ηνπ Γηαδηθηχνπ απαηηείηαη ε φζν ην δπλαηφλ
κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή θξαηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ε επξχηεξε
απνδνρή ησλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ απφ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο πθειίνπ. Ζ ιήςε
εληαίσλ κέηξσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα ζα δεκηνπξγήζεη νκνηνκνξθία ζηα δίθαηα ησλ θξαηψλ
αλά ηνλ θφζκν, θάηη πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη αζθάιεηα δηθαίνπ θαη λα εληζρχζεη ηελ
νηθνπκεληθή δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ.
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Έρσ ηελ ελδφκπρε πεπνίζεζε φηη ζήκεξα ε Δπξσπατθή Έλσζε θηλείηαη πξνο ηελ ζσζηή
θαηεχζπλζε, θαηαθέξλνληαο λα «ηζνξξνπήζεη» επαξθψο αλάκεζα ζηελ αλάγθε γηα άκεζε ιήςε
απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ ζην πεδίν ησλ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ ζε πνηληθέο
δηαδηθαζίεο θαη ζηελ παξεκβαηηθφηεηα, ηελ νπνία ζπλεπάγνληαη ηα κέηξα απηά ζηα ζεκειηψδε
δηθαηψκαηα. Βέβαηα, νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο «ρξπζήο ηνκήο» αλάκεζα ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ
δηθαησκάησλ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηνχλ θαη λα θνξπθσζνχλ ην επφκελν δηάζηεκα.
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Μέζσλ Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο, 4/2015
17. Μαληάηεο Α., Γηθαζηηθή ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Γίθαην Μέζσλ Δλεκέξσζεο
θαη Δπηθνηλσλίαο, 4/2011
18. Μεηαμάθεο Δ., Ζ πνηληθή πξνζηαζία ηνπ Ν 2472/1997 δελ εθηείλεηαη κφλν ζε «θξπθά»
πξνζσπηθά δεδνκέλα, Πεηξατθή Ννκνινγία, 3/2017
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19. Μπνπξκάο Γ., Ζ λνκηκφηεηα ησλ εξεπλψλ ζε ειεθηξνληθά δίθηπα θαη δεδνκέλα ζηηο
πεξηπηψζεηο εγθιεκάησλ ζηνλ Κπβεξλνρψξν, Πνηληθή Γηθαηνζχλε, 5/2019
20. Μπισλφπνπινο Υξ., Υσξεί έθδνζε ζηηο ΖΠΑ γηα λνκηκνπνίεζε θξππηνλνκηζκάησλ
(bitcoin) πξνεξρνκέλσλ απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα;, Πνηληθά Υξνληθά, 3/2018
21. Ννχζθαιεο Γ., Ζ πνηληθή πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κεηά ηνλ Καλνληζκφ
679/2016 θαη ην ζρεηηθφ ειιεληθφ λνκνζρέδην. Οξηζκέλεο πξψηεο ζθέςεηο θαη
επηζεκάλζεηο, Πνηληθή Γηθαηνζχλε, 3/2018
22. Νηαθφπνπινο Γ./ άηθαο Π./ αΐηε Μ., Πνηληθή επζχλε λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη
επηρεηξήζεσλ – χγρξνλεο εμειίμεηο, Pro Justitia 1/2018
23. Παπαπξνδξφκνπ Γ., Ο ξφινο ηεο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ζηελ πξφιεςε θαη
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θπβεξλν-εγθιήκαηνο, Δγθιεκαηνινγία, 1/2017
24. Παλαγνπνχινπ-Κνπηλαηδή Φ., Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (Ηnternet of Things-IoT):
Απνηθηζκφο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ή λέα ηερλνινγηθή πξφθιεζε;, Γίθαην Μέζσλ
Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο, 3/2014
25. Παπαδφπνπινο Μ. – Δπγελίδε Π., Νεθνυπνινγηζηηθή (cloud computing) θαη πξνζηαζία
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, Γίθαην Μέζσλ Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο, 2/2016.
26. Παπαζαλαζίνπ Α.

/ Γέξκαλνο Γ., Σν θαηλφκελν ηνπ crime-as-a-service γηα βίαηα

εγθιήκαηα ζην θνηεηλφ Γηαδίθηπν (Dark Web), Δγθιεκαηνινγία, 1/2017
27. Πηπχξν

Κ./Μήηξνπ

Λ.,

Κπβεξλνεπίζεζε ή

θπβεξλνπφιεκνο;,

Γίθαην

Μέζσλ

Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο, 2/2018
28. πηλέιιε Κ., Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο απφ ηε ζπληνλίζηξηα ηεο Β΄ πλεδξίαο:
Ζιεθηξνληθά εγθιήκαηα θαη ηξνκνθξαηία, Δγθιεκαηνινγία, 1/2017
29. ππξφπνπινο Φ., Ζ δηαζπνξά ςεπδψλ εηδήζεσλ ζηελ επνρή ησλ ―fake news‖. Αλάιπζε
ηνπ άξζξνπ 191 ΠΚ ελψπηνλ ησλ ζχγρξνλσλ (ηερλνινγηθψλ) πξνθιήζεσλ, Πνηληθή
Γηθαηνζχλε, 3/2019
30. Σδαλλεηήο Α., Ζ Δπξσπατθή Δληνιή Έξεπλαο, Πνηληθά Xξνληθά, 2/2018
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31. Σδψξηδε Β., Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα: νη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο
απφ ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ, Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, 2-3/2017
32. Σνκαξάο Κ., Δίλαη πξάγκαηη παξάλνκα απνδεηθηηθά κέζα ηα κελχκαηα θηλεηνχ
ηειεθψλνπ (SMS);, Δθαξκνγέο Αζηηθνχ Γηθαίνπ & Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, 7/2018
33. Φαξαληνχξεο Ν., χγρξνλεο εγθιεκαηηθέο δξάζεηο ζην Γηαδίθηπν - Δλλνηνινγηθή
πξνζέγγηζε θαη πνηληθή αληηκεηψπηζε ηνπ Hacking θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κφιπλζεο κε
ηνχο, Πνηληθή Γηθαηνζχλε, 2/2003

iii. Διιεληθά Ννκνζεηηθά Κείκελα
1. Αηηηνινγηθή Έθζεζε, Πξφηαζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή εληνιή ππνβνιήο θαη ηελ επξσπατθή εληνιή
δηαηήξεζεο ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, COM(2018)
225 final
2. Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ
Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, Σν
επξσπατθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ αζθάιεηα, COM(2015) 185 final
3. Απφθαζε-Πιαίζην 2008/978/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, ζρεηηθά
κε ην επξσπατθφ έληαικα ζπγθέληξσζεο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ιήςε
αληηθεηκέλσλ, εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ γηα ρξήζε ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο
4. Απφθαζε-Πιαίζην 2003/577/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, ζρεηηθά κε
ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ δέζκεπζεο πεξηνπζηαθψλ ή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε
5. Απφθαζε-Πιαίζην 2001/413/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Μαΐνπ 2001, ―γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο πιαζηνγξαθίαο πνπ αθνξνχλ ηα κέζα πιεξσκήο πιελ
ησλ κεηξεηψλ‖, ΔΔ L 149/1 ηεο 2.6.2001
6. Γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο κε ζέκαηα
«Πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε
ηελ επξσπατθή εληνιή ππνβνιήο θαη ηελ επξσπατθή εληνιή δηαηήξεζεο ειεθηξνληθψλ
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο», ΔΔ C 367/90 ηεο 10.10.2018
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7. Γλσκνδφηεζε 23/2018 ηνπ πκβνπιίνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο
πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπξσπατθή Δληνιή Τπνβνιήο θαη ηελ Δπξσπατθή
Δληνιή Γηαηήξεζεο ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο
[άξζξν 70 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β)] ηεο 26εο επηεκβξίνπ 2018
8. Γειηίν Σχπνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ ηεο 8/3/2019
9. Νφκνο 4411/2016 (ΦΔΚ Α’ 142/3-8-2016), Κχξσζε ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξψπεο γηα ην έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρψξν θαη ηνπ Πξνζζέηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο,
ζρεηηθά κε ηελ πνηληθνπνίεζε πξάμεσλ ξαηζηζηηθήο θαη μελνθνβηθήο θχζεο, πνπ
δηαπξάηηνληαη κέζσ πζηεκάησλ Τπνινγηζηψλ - Μεηαθνξά ζην ειιεληθφ δίθαην ηεο
Οδεγίαο 2013/40/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο
επηζέζεηο θαηά ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο –
πιαηζίνπ 2005/222/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ξπζκίζεηο ζσθξνληζηηθήο θαη
αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο
10. Νφκνο 3917/2011, ΦΔΚ Α’ 22/21-2-2011
11. Νφκνο 4489/2017 (ΦΔΚ 140/Α/21-9-2017)
12. Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο
27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία
ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο
γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ), ΔΔ L 119/1 ηεο 4.5.2016
13. Κνηλή δξάζε 98/428/ΓΔΤ ηεο 29εο Ηνπλίνπ 1998 πνπ ζεζπίζηεθε απφ ην πκβνχιην
βάζεη ηνπ άξζξνπ Κ.3 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γηα ηε δεκηνπξγία
επξσπατθνχ δηθαζηηθνχ δηθηχνπ
14. Οδεγία (ΔΔ) 2018/1972 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο
Γεθεκβξίνπ 2018 γηα ηε ζέζπηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κψδηθα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ,
ΔΔ L 321/36 ηεο 17.12.2018
15. Οδεγία (ΔΔ) 2015/1535 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 9εο
επηεκβξίνπ 2015 γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ
πιεξνθνξηψλ, ΔΔ, L 241/1 ηεο 17.9.2015
16. Οδεγία (EE) 2016/1148 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6εο
Ηνπιίνπ 2016, ζρεηηθά κε κέηξα γηα πςειφ θνηλφ επίπεδν αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ
δηθηχνπ θαη πιεξνθνξηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε, ΔΔ L 194/1 ηεο 19.7.2016
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17. Οδεγία (EE) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο
Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ αξκφδηεο αξρέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξφιεςεο,
δηεξεχλεζεο, αλίρλεπζεο ή δίσμεο πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή ηεο εθηέιεζεο πνηληθψλ
θπξψζεσλ θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/977/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 119/89 ηεο 4.5.2016
18. Οδεγία (ΔΔ) 2019/713 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο
Απξηιίνπ 2019, ―γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο πιαζηνγξαθίαο κέζσλ
πιεξσκήο πιελ ησλ κεηξεηψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2001/413/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ‖, ΔΔ L 123/18 ηεο 10.5.2019
19. Οδεγία 2011/92/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο
Γεθεκβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη ηεο
ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαη ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2004/68/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 335/1 ηεο
17.12.2011
20. Οδεγία 2013/40/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο
Απγνχζηνπ 2013, γηα ηηο επηζέζεηο θαηά ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2005/222/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 218/8 ηεο
14.8.2013
21. Οδεγία 2014/41/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 3εο
Απξηιίνπ 2014, πεξί ηεο επξσπατθήο εληνιήο έξεπλαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, EE L 130
ηεο 1.5.2014
22. Οδεγία 2002/58/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο
Ηνπιίνπ 2002, ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη
ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
23. Οδεγία (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο
Μαξηίνπ 2017, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 88/6 ηεο 31.3.2017
24. Οδεγία (EE) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο
Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ αξκφδηεο αξρέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξφιεςεο,
δηεξεχλεζεο, αλίρλεπζεο ή δίσμεο πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή ηεο εθηέιεζεο πνηληθψλ
θπξψζεσλ θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/977/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 119/89 ηεο 4.5.2016
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25. Οδεγία 2002/58/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο
Ηνπιίνπ 2002, ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη
ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ΔΔ L
201/37 ηεο 31.7.2002
26. Οδεγία 2010/64/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο
Οθησβξίνπ 2010 , ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζε δηεξκελεία θαη κεηάθξαζε θαηά ηελ
πνηληθή δηαδηθαζία, ΔΔ L 280/1 ηεο 26.10.2010
27. Οδεγία 2012/13/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο
Μαΐνπ 2012 , ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο ζην πιαίζην πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ,
ΔΔ L 142/1 ηεο 1.6.2012
28. Οδεγία 2013/48/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο
Οθησβξίνπ 2013 , ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε δηθεγφξν ζην πιαίζην πνηληθήο
δηαδηθαζίαο θαη δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο, θαζψο
θαη ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο ηξίηνπ πξνζψπνπ ζε πεξίπησζε ζηέξεζεο ηεο
ειεπζεξίαο ηνπ θαη κε ην δηθαίσκα επηθνηλσλίαο κε ηξίηα πξφζσπα θαη κε πξνμεληθέο
αξρέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο, ΔΔ L 294/1 ηεο 6.11.2013
29. Οδεγία (ΔΔ) 2016/343 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 9εο
Μαξηίνπ 2016, γηα ηελ ελίζρπζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ ηεθκεξίνπ αζσφηεηαο θαη ηνπ
δηθαηψκαηνο παξάζηαζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζηε δίθε ηνπ ζην πιαίζην πνηληθήο
δηαδηθαζίαο, ΔΔ L 65/1 ηεο 11.3.2016
30. Οδεγία (ΔΔ) 2016/800 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο
Μαΐνπ 2016, ζρεηηθά κε ηηο δηθνλνκηθέο εγγπήζεηο γηα ηα παηδηά πνπ είλαη χπνπηνη ή
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Κςπώζειρ για λογοκλοπή
Ζ ινγνθινπή είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ παξάπησκα. Με απφθαζε κε ην άξζ. 7.2 ηνπ
Καλνληζκνχ «ζε πεξηπηψζεηο ινγνθινπήο ή παξάιεηςεο αλαθνξάο ζηε κεηαπηπρηαθή
Γηπισκαηηθή Δξγαζία, ε ειάρηζηε θχξσζε, κεηά απφ απφθαζε ηεο ΔΓΔ, είλαη ε ππνρξέσζε ηνπ
θνηηεηή λα επηιέμεη άιινλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κε δηαθνξεηηθφ ζέκα Γηπισκαηηθήο θαη λα
επαλαιάβεη ην ηξίην εμάκελν κε αλάινγεο πξφζζεηεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ελψ κέγηζηε
θχξσζε κπνξεί λα είλαη ε νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ απφ ην Πξφγξακκα. Δάλ έρεη ήδε
απνθνηηήζεη, αλαθαιείηαη ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο θαη πξνσζείηαη ην ζέκα ζην
Γηθαζηηθφ Γξαθείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ έλαξμε ησλ αλάινγσλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ».
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