ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 13ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

-----ο----Μ Ε Λ Η : Ιωάννης Σαρµάς, Πρόεδρος, Μαρία Βλαχάκη, Άννα
Λιγωµένου, Γεωργία Μαραγκού, Αγγελική Μαυρουδή, Κωνσταντίνος
Κωστόπουλος και Μαρία Αθανασοπούλου, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος
Βοΐλης, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Ευαγγελία - Ελισάβετ Koυλουµπίνη,
Σταµάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, ∆έσποινα Καββαδία Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζοµάκα, Στυλιανός
Λεντιδάκης, Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Βασιλική Σοφιανού,
Αγγελική Πανουτσακοπούλου, ∆έσποινα Τζούµα, ∆ηµήτριος Τσακανίκας,
Βασιλική Προβίδη, Κωνσταντίνος Παραθύρας, Ασηµίνα Σακελλαρίου,
Αργυρώ Μαυροµµάτη, Ευαγγελία Σεραφή, Κωνσταντίνος Κρέπης, Ειρήνη
Κατσικέρη, Γεωργία Παπαναγοπούλου, Νεκταρία ∆ουλιανάκη, Νικολέτα
Ρένεση και Αντιγόνη Στίνη, Σύµβουλοι.
Η Αντιπρόεδρος Σωτηρία Ντούνη και οι Σύµβουλοι Ελένη Λυκεσά,
∆ηµήτριος Πέππας, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου
και Αικατερίνη Μποκώρου απουσίασαν δικαιολογηµένα, ενώ η Σύµβουλος
Βασιλική Πέππα αποχώρησε από τη διάσκεψη, σύµφωνα µε τη διάταξη της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1968/1991.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Αντώνιος Νικητάκης,
Επίτροπος Επικρατείας, κωλυοµένης της Γενικής Επιτρόπου της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Χρυσούλας Καραµαδούκη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ελένη Αυγουστόγλου, Επίτροπος, Προϊσταµένη της
Γραµµατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΘΕΜΑ Α΄
Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου
έδωσε τον λόγο στην Αντιπρόεδρο Γεωργία Μαραγκού, που ορίστηκε από
αυτόν εισηγητής, προκειµένου να αναπτύξει το θέµα: Προϋποθέσεις
χορήγησης αντιγράφου δικαστικής απόφασης σε τρίτο (µη διάδικο), καθώς
και της πρόσβασης αυτού σε στοιχεία φακέλου υποθέσεως.
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Η Αντιπρόεδρος Γεωργία Μαραγκού εξέθεσε τα ακόλουθα :
1. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η προστασία δεδοµένων
αναγνωρίζεται διαχρονικά ως θεµελιώδες δικαίωµα στο άρθρο 16 της
ΣΛΕΕ, στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ και
ήδη στον Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων (ΓΚΠ∆ - Κανονισµός
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών, ΕΕL 119 της 4.5.2016) και στην
Οδηγία 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από αρµόδιες αρχές για
τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών
αδικηµάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών, ΕΕ L 119 της 4.5.2016. Ο ΓΚΠ∆ δεν
απαιτεί την έκδοση ιδιαίτερης νοµικής πράξης εφαρµογής από τα κράτη
µέλη (άρθρο 288 παρ. 2 της ΣΛΕΕ) και δεσµεύει τα κρατικά όργανα, τις
δηµόσιες αρχές και τα δικαστήρια, καθώς και όλα τα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του. Με τις «ρήτρες
ευελιξίας» και «ρήτρες ανοίγµατος» («ρήτρες ρυθµιστικών επιλογών») που
περιέχει, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να εξειδικεύσουν, να
συµπληρώσουν ή να τροποποιήσουν το εσωτερικό τους δίκαιο, σύµφωνα
µε τις ρυθµίσεις του ΓΚΠ∆, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που
αφορούν την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα (ευαίσθητα δεδοµένα). Στην εθνική έννοµη τάξη ψηφίστηκε ο
ν. 4624/2019 (Α΄, 137), µε τον οποίο αντικαταστάθηκε το νοµοθετικό
πλαίσιο σχετικά µε τη συγκρότηση και λειτουργία της Αρχής Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, λαµβάνονται µέτρα εφαρµογής του
ΓΚΠ∆ και ενσωµατώθηκε και η Οδηγία 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
2. Τα προσωπικά δεδοµένα ως αυτοτελές θεµελιώδες δικαίωµα
κατοχυρώθηκαν συνταγµατικά στο άρθρο 9 Α, το οποίο προστέθηκε µε την
αναθεώρηση του 2001. Ειδικότερα στη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι:
«Καθένας έχει δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και
χρήση, ιδίως µε ηλεκτρονικά µέσα, των προσωπικών του δεδοµένων, όπως
νόµος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων διασφαλίζεται από
ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόµος ορίζει.».
Περαιτέρω, στο Σύνταγµα κατοχυρώνεται η δηµοσιότητα της δίκης (άρθρο
93 παρ. 2) καθώς και η δηµόσια απαγγελία των δικαστικών αποφάσεων
(άρθρο 93 παρ. 3).
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3. Ζητήµατα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων ανακύπτουν
και στις περιπτώσεις πρόσβασης τρίτων (µη διαδίκων) σε δικαστική
απόφαση. Η πρόσβαση των τρίτων (µη διαδίκων) στις δικαστικές
αποφάσεις ρυθµίζεται από τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 2 του Κώδικα
Οργανισµού ∆ικαστηρίων και ∆ικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄,
35), στην οποία ορίζεται ότι: «Έχουν δικαίωµα να λάβουν γνώση,
αντίγραφα ή αποσπάσµατα: α) των αποφάσεων και των εγγράφων κάθε
άλλης διαδικασίας, εκτός από την ποινική, καθώς και των αποφάσεων, και
γνωµοδοτήσεων για διοικητικά θέµατα, οι διάδικοι, ενώ οι τρίτοι µόνο αν
έχουν έννοµο συµφέρον, κατά την κρίση του δικαστή που διευθύνει το
δικαστήριο. β) των εγγράφων, της ποινικής διαδικασίας, όσοι και όπως
ορίζει το άρθρο 147 του κώδικα ποινικής δικονοµίας. Με τους ίδιους όρους
χορηγούνται πιστοποιητικά που βεβαιώνουν το χρόνο δηµοσίευσης και το
διατακτικό των αποφάσεων των πολιτικών και τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων.». Περαιτέρω, στο άρθρο 147 του ΚΠοιν∆ ορίζεται ότι:
«Αντίγραφα των αποφάσεων, των ποινικών διαταγών, των διατάξεων, των
πρακτικών, των βουλευµάτων, καθώς και κάθε εγγράφου της ποινικής
διαδικασίας δίνονται µετά το τέλος της σε κάθε διάδικο της ποινικής δίκης,
ενώ σε οποιονδήποτε άλλον που έχει συµφέρον δίνονται µε αίτησή του και
µε έγκριση του προέδρου του δικαστηρίου … Σε οποιονδήποτε τρίτο που
έχει έννοµο συµφέρον είναι δυνατόν να δοθούν αντίγραφα µε οµόφωνη
έγκριση του ανακριτή και του εισαγγελέα, µετά δε το πέρας της
προκαταρκτικής εξέτασης µε έγκριση του αρµόδιου εισαγγελέα.». Τέλος,
στο άρθρο 40 του ν.3659/2008 (Α΄, 77), το οποίο κωδικοποιήθηκε στο
άρθρο 76 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν.4129/2013, Α΄,
52) ορίζεται ότι: «Σε δίκες ενώπιον …, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις
οποίες τίθενται ζητήµατα που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα
κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.2472/1997(Α΄, 50), κάθε
ενδιαφερόµενος µπορεί, µε αίτησή του στον Πρόεδρο του αρµόδιου
∆ικαστηρίου ή σχηµατισµού, να ζητήσει να µην αναφέρονται αµέσως ή
εµµέσως τα στοιχεία της ταυτότητάς του τόσο κατά την ακροαµατική
διαδικασία όσο και στη δηµοσιευµένη δικαστική απόφαση. 2. Η αίτηση
αυτή υποβάλλεται είτε µε το εισαγωγικό δικόγραφο είτε αυτοτελώς, σε
οποιοδήποτε χρονικό σηµείο µέχρι και την ηµέρα δηµοσιεύσεως της
δικαστικής αποφάσεως. 3. Αν µε διάταξη το αίτηµα αυτό γίνει δεκτό, τότε
τα στοιχεία αυτά µνηµονεύονται εφεξής µε κωδικά ψηφία ή αριθµούς που
ορίζονται µε τη διάταξη αυτή …».
4. Κατ’ αρχάς, η συνταγµατική αρχή της δηµοσιότητας των
δικαστικών αποφάσεων δεν αναιρεί την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων, ούτε θίγεται αυτή από την απαγγελία των δικαστικών
αποφάσεων σε δηµόσια συνεδρίαση (πρβλ ΑΠ 251/2018). Για την
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πρόσβαση τρίτων (µη διαδίκων) στις δικαστικές αποφάσεις είναι αναγκαία
η πρακτική εναρµόνιση µεταξύ, αφενός της προστασίας των προσωπικών
δεδοµένων και, αφετέρου, της δηµοσιότητας τη δίκης και της δηµόσιας
απαγγελίας της δικαστικής απόφασης, οι οποίες πραγµατώνουν την αρχή
της διαφάνειας που πρέπει να διέπει τη δικαιοδοτική λειτουργία. Στο
πλαίσιο αυτό, µπορεί να επιλεγεί το ηπιότερο µέσο της ανωνυµοποίησης
(βλ. και προµνησθείσα διάταξη του άρθρου 40 του ν. 3659/2008) των
στοιχείων των φυσικών προσώπων που περιλαµβάνονται στις δικαστικές
αποφάσεις, προκειµένου να αποτραπούν οι κίνδυνοι που ενέχει η
δηµοσίευση δικαστικών αποφάσεων στο διαδίκτυο για την προσωπική,
επαγγελµατική και περιουσιακή κατάσταση των διαδίκων και των λοιπών
αναφεροµένων σε αυτές τρίτων προσώπων. Η πρόσβαση των τρίτων στις
µη ανωνυµοποιηµένες όµως, δικαστικές αποφάσεις περιορίζεται µόνο σε
εκείνους, οι οποίοι θεµελιώνουν έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τη διάταξη
του άρθρου 22 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων. Ειδικότερα, ο τρίτος
πρέπει να υποβάλει αίτηση στο ∆ικαστήριο, στην οποία πρέπει, όχι µόνο
να επικαλείται, αλλά και να αποδεικνύει µε ποιο τρόπο το αιτούµενο
αντίγραφο της δικαστικής απόφασης είναι πρόσφορο και αναγκαίο για την
υποστήριξη του αντικειµένου του ενδίκου βοηθήµατος (π.χ. αγωγής,
αίτησης ακύρωσης, προσφυγής) και την υπεράσπιση των συνδεοµένων µε
αυτή δικαιωµάτων ενώπιον του ∆ικαστηρίου, ώστε να διασφαλίζεται η
αρχή της αναλογικότητας ανάµεσα στην αιτούµενη επεξεργασία των
προσωπικών δεδοµένων και του επιδιωκόµενου σκοπού. Ο διευθύνων το
∆ικαστήριο χορηγεί το αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, µόνο, εφόσον
πιθανολογήσει, µε βάση τα κατά τα ανωτέρω προσκοµισθέντα στοιχεία,
την ύπαρξη εννόµου συµφέροντος του τρίτου. Επισηµαίνεται ότι το ούτω
χορηγηθέν αντίγραφο δικαστικής απόφασης δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί για αλλότριο σκοπό (βλ. ΑΠ 251/2018).
Η Ολοµέλεια, µετά από µακρά διαλογική συζήτηση µεταξύ των
µελών της, συναινούντος και του Επιτρόπου της Επικρατείας, δέχθηκε
οµόφωνα την εισήγηση της Αντιπροέδρου Γεωργίας Μαραγκού.
Ακολούθως, για το ανωτέρω θέµα, συντάχθηκε το παρόν τµήµα του
πρακτικού, το οποίο, αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο,
υπογράφεται από τον ίδιο και τη Γραµµατέα.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ
Για την ακρίβεια
Η Γραµµατέας

Ελένη Αυγουστόγλου

Β.Μπ./es/prk/olm.19/ΣΥΝ.ΓΕΝ.13Α

5

Β.Μπ./es/prk/olm.19/ΣΥΝ.ΓΕΝ.13Α

