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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικαλείται τα σχέδια του έλληνα υπουργού Δικαιοσύνης να διορίσει ειδική 
επιτροπή που θα είναι αρμόδια για τον εντοπισμό των παρόχων ιστολογίων (blog) και των 
χρηστών του διαδικτύου και για την επέκταση του καταλόγου των παράνομων πράξεων στο 
πλαίσιο του οποίου θα επιτρέπεται η δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών για τους 
σκοπούς της έρευνας και της αποσαφήνισης. Ο αναφέρων εκτιμά ότι το εν λόγω μέτρο 
παραβιάζει τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με 
την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να εξετάσει κατά πόσον η συγκεκριμένη υπόθεση (στην οποία το διαδίκτυο 
αποτελεί μορφή ηλεκτρονικού μέσου) συνιστά παραβίαση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή στηρίζει την ελευθερία έκφρασης και την 
πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες αποτελούν πυλώνες της δημοκρατικής 
κοινωνίας. Αυτές οι θεμελιώδεις αξίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 11 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Στο άρθρο 47, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναγνωρίζει 
επίσης το δικαίωμα σε αμερόληπτο δικαστήριο. Ωστόσο, βάσει της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή 
δεν διαθέτει γενική αρμοδιότητα παρέμβασης στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο Χάρτης ισχύει για 
τα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. 

Δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ που να διέπει την ελευθερία έκφρασης για την επικοινωνία 
μέσω του διαδικτύου αυτή καθαυτή. 

Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν την οδηγία 95/46/ΕΚ στο οικείο 
εθνικό δίκαιο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτή η επεξεργασία εμπίπτει σε μία από τις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας. Σύμφωνα με το άρθρο 
9 της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων 95/46/ΕΚ, η οποία εφαρμόζεται στην πάσης 
φύσεως αυτοματοποιημένη, εν όλω ή εν μέρει, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων που 
περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο, εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν ότι το θεμελιώδες δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής συμβιβάζεται με την ελευθερία 
έκφρασης.

Η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να εξετάσει τις εικαζόμενες παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ). Το θεσμικό όργανο με τη σχετική 
αρμοδιότητα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου μπορεί να 
υποβάλει καταγγελία κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι έχουν παραβιασθεί τα θεμελιώδη 
δικαιώματά του.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή σημειώνει ότι ο Χάρτης δεν διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του δικαίου της 
Ένωσης πέραν των αρμοδιοτήτων της Ένωσης. Όσον αφορά τις εικαζόμενες παραβιάσεις της 
ΕΣΑΔ, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει στον αναφέροντα τη δυνατότητά του να 
προσφύγει στις σχετικές νομικές διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο. 


