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Παρατηρήσεις ε ί των α ό 09.04.2003 Σχεδίων-Συµφωνιών
(8295/03) µεταξύ της Ευρω αϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την έκδοση και την αµοιβαία
δικαστική συνδροµή∗
∗

1.

Τα

ως

άνω

Σχέδια

Συµφωνιών

εντάσσονται

στο

Iλαίσιο

εντατικοIοίησης της συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σε ζητήµατα
Iου άIτονται, µεταξύ άλλων, της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας,
σύµφωνα µε την αIό 03.12.1995 «Νέα ∆ιατλαντική Ατζέντα» της Μαδρίτης.1
Ειδικότερα όµως σχετίζονται µε την Iολιτική συµφωνία της ΓκότενµIουργκ
µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (Ιούνιος 2001), Iου αφορά στην ανάγκη
ενίσχυσης της δράσης των δύο µερών για την αντιµετώIιση «κοινών
Iροβληµάτων

σχετικά

µε

την

καταIολέµηση

της

διεθνούς

εγκληµατικότητας». Η σχετική δράση συνεργασίας εντάθηκε ιδιαίτερα µετά
τα γεγονότα της 11.09.2001, κατόIιν σχετικών αIοφάσεων των ΥIουργών
∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών ΥIοθέσεων της ΕΕ (18.09.2001).2
2. Η ΕΕ∆Α Iιστεύει ότι οι ανωτέρω Συµφωνίες, ως οι Iρώτες
συµβάσεις έκδοσης και δικαστικής συνδροµής της ΕΕ µε τρίτη χώρα, IρέIει
να αIοτελέσουν IρότυIα νοµικών κειµένων και να αντανακλούν Iλήρως τις
αρχές Iροστασίας του ευρωIαϊκού δικαίου δικαιωµάτων του ανθρώIου,
ιδίως όIως αυτό εξελίσσεται στο νοµικό Iλαίσιο του Συµβουλίου της
ΕυρώIης, και αIορρέει αIό τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ.
Λόγω της σIουδαιότητας των ανωτέρω συµβάσεων η ΕΕ∆Α Iιστεύει ότι οι
σχετικές διαδικασίες διαIραγµατεύσεων µεταξύ του Συµβουλίου της ΕΕ και
∗ Συντάκτης: Νίκος ΣιταρόIουλος, ∆Ν, ΕIιστηµονικός Συνεργάτης της ΕΕ∆Α.
1 http://europa.eu.int/comm/external_relations/us/new_transalantic_agenda/index.htm
2 http://europa/eu.int/comm/justice_home/fsj/external/usa/fsj_external_usa_en.htm.

των ΗΠΑ IρέIει να είναι αIόλυτα διαφανείς και να γίνονται γνωστές
εγκαίρως στο ΕυρωIαϊκό Κοινοβούλιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 34 Iαρ. 2
εδ. (δ) και 39 Iαρ. 1 της Συνθήκης της ΕΕ.3
3. Oι βασικοί σκοIοί και αρχές στις οIοίες ερείδονται τα ως άνω
Σχέδια Συµφωνιών, σύµφωνα µε τα Iροοίµιά τους, είναι οι εξής:
(α) Η καταIολέµηση του εγκλήµατος «µε αIοτελεσµατικότερο τρόIο
έτσι ώστε να Iροστατεύσουν [τα συµβαλλόµενα µέρη] τις αντίστοιχες
δηµοκρατικές κοινωνίες…και τις κοινές αξίες».
(β) Ο Iροσήκων «σεβασµός των δικαιωµάτων των ατόµων και του
κράτους δικαίου».
(γ) Οι νοµικές εγγυήσεις «Iου IροβλέIουν το δικαίωµα του
εκδιδόµενου IροσώIου σε δίκαιη δίκη, Iεριλαµβανοµένου του
δικαιώµατος να δικαστεί αIό αµερόληIτο δικαστήριο το οIοίο να έχει
συγκροτηθεί βάσει του νόµου».4
Τα ως άνω Iροοίµια των Σχεδίων Συµφωνιών θέτουν, ορθά, υψηλά
IρότυIα Iροστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου
αIό τα συµβαλλόµενα µέρη, στα οοία θα ρέει να ανταοκρίνονται λήρως
και να εφαρµόζουν αοτελεσµατικά οι ειδικές διατάξεις των ανωτέρω
Συµφωνιών.

4. Όσον αφορά

στο Σχέδιο της Συµφωνίας

ερί ΄Εκδοσης

αρατηρούνται τα εξής:

4.1 Άρθρο 4 «Αδικήµατα για τα ο οία χωρεί έκδοση»: Η Iρώτη
Iαράγραφος του άρθρου 4 θέτει ως αρχή ότι «ένα αδίκηµα αIοτελεί αδίκηµα
για το οIοίο χωρεί έκδοση εφόσον τιµωρείται αIό το δίκαιο τόσο του Iρος ό
η αίτηση Κράτους όσο και του αιτούντος Κράτους µε στερητική της
ελευθερίας Iοινή ανώτατης διάρκειας ανώτερης του ενός έτους ή µε
αυστηρότερη οινή». Εντούτοις, µε τη δεύτερη Iαράγραφο του ίδιου άρθρου
3 Βλ. σχετική ΄Εκθεση και Σχέδιο Σύστασης του ΕυρωIαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) Iρος το
Συµβούλιο, Committee on Citizens’ Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs
(rapporteur: J. Mollar), Final A5-0172/2003, 22.05.2003, Iου υιοθετήθηκαν αIό το ΕΚ
στις 03.06.2003.
4 Σελ. 4 και 20 των ανωτέρω Σχεδίων Συµφωνιών.
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εισάγεται εξαίρεση σύµφωνα µε την οIοία «[ό]ταν εγκρίνεται η έκδοση για
αδίκηµα για το οIοίο χωρεί έκδοση, η έκδοση ισχύει και για οIοιοδήIοτε
άλλο αδίκηµα Iροσδιορίζεται στην αίτηση εφόσον το τελευταίο αυτό
αδίκηµα τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας Iοινή ενός έτους ή
λιγότερο, εφόσον Iληρούνται όλες οι άλλες αIαιτήσεις οι σχετικές µε την
έκδοση».
Η ως άνω εξαίρεση δηµιουργεί σοβαρή ανησυχία διότι µειώνει
σηµαντικά και αναιτιολόγητα το αναγκαίο «εIίIεδο εIικινδυνότητας» του
υIό έκδοση ατόµου. ΕIίσης η διάταξη είναι ασαφής διότι δεν Iροσδιορίζει
εάν η εIαIειλούµενη Iοινή (φυλάκισης) ενός έτους ή λιγότερο IρέIει να
ισχύει και στα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Θεωρείται σκόIιµο, Iρος
διασφάλιση της ασφάλειας του υIό έκδοση ατόµου, στις IεριIτώσεις αυτές
το καλούµενο Κράτος να έχει σχετική διακριτική ευχέρεια και όχι την
υIοχρέωση έκδοσης, όIως έχει άλλωστε καθιερώσει η ΕυρωIαϊκή Σύµβαση
΄Εκδοσης αIό το 1957.5
Ιδιαίτερη εIίσης ανησυχία Iροκαλεί η εξαίρεση του άρθρου 4 Iαρ.4
Iου αφορά σε αδικήµατα Iου έχουν διαIραχθεί εκτός της εIικράτειας του
αιτούντος Κράτους και Iου θέτει ως βασική IροϋIόθεση έκδοσης εν
Iροκειµένω την Iρόβλεψη τιµωρίας του εν λόγω αδικήµατος και αIό το
καλούµενο Κράτος. Το δεύτερο εδάφιο της ανωτέρω διάταξης εισάγει
εξαίρεση, εIιτρέIοντας την έκδοση ακόµη και αν το δίκαιο του καλούµενου
Κράτους δεν IροβλέIει την τιµωρία αδικήµατος Iου τελείται εκτός της
εIικράτειάς

του

σε

Iαρόµοιες

Iεριστάσεις,

µε

την

έγκριση

«της

εκτελεστικής αρχής» του καλουµένου Κράτους (ύIαρξη διακριτικής
ευχέρειας), εφόσον Iληρούνται όλοι οι άλλοι όροι της έκδοσης.
Αυτό το δεύτερο µεγάλο ρήγµα στην αρχή της αµοιβαίας Iρόβλεψης
και τιµώρησης ενός αδικήµατος εκφεύγει αδικαιολόγητα των σχετικών
αρχών Iου έχουν θεσIισθεί στο Iλαίσιο του Συµβουλίου της ΕυρώIης6 και
θέτει σε ακόµη Iερισσότερο εIισφαλή θέση το υIό έκδοση άτοµο, θέτοντας
στην Iράξη, την IροάσIιση των ατοµικών δικαιωµάτων του στη διακριτική

5 ETS 24, ν. 4165/1961, άρθρο 2.2.
6 ΄Ο.I. άρθρα 2 και 7 Iαρ. 2.
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ευχέρεια της ∆ιοίκησης. Ως εκ τούτου, η σχετική διάταξη θεωρείται
αIαλειIτέα.

4.2 ΄Εκδοση υ ηκόων των Κρατών-Μελών της ΕΕ: ∆εδοµένης
της ανυIαρξίας σχετικής διάταξης στο ως άνω Σχέδιο Συµφωνίας και των
διατάξεων της ελληνικής έννοµης τάξης (άρθρο 5 Iαρ.2 εδ. (γ) Σ και άρθρο
438 α ΚΠ∆)7 Iου αIαγορεύουν την έκδοση ηµεδαIών, η ΕΕ∆Α Iιστεύει ότι
είναι αIολύτως αναγκαία η ύIαρξη σχετικής διάταξης στη Συµφωνία, µε
την οIοία να δίνεται ρητώς η ευχέρεια άρνησης αIό κράτη µέλη της ΕΕ για
την έκδοση υIηκόων τους, ανάλογα Iρος το άρθρο 6 της ΕυρωIαϊκής
Σύµβασης ΄Εκδοσης.

4.3 ΄Αρθρο 13 «Θανατική

οινή»: Η διάταξη αυτή IροβλέIει ότι

όταν το αδίκηµα του αιτήµατος έκδοσης τιµωρείται µε θάνατο σύµφωνα µε
το δίκαιο του αιτούντος αλλά όχι σύµφωνα µε το δίκαιο του καλουµένου
Κράτους, το δεύτερο Κράτος «µIορεί να Iροσφερθεί να εκδώσει τον
εκζητούµενο υIό τον όρο ότι δεν θα του εIιβληθεί θανατική Iοινή, ή, αν
για δικονοµικούς λόγους το αιτούν Κράτος δεν µIορεί να συµµορφωθεί µε
αυτό τον όρο, ότι και αν αIαγγελθεί θανατική Iοινή, δεν θα εκτελεστεί». Η
ίδια διάταξη Iροσθέτει ότι «[α]ν το αιτούν Κράτος δεν δεχτεί τους όρους, η
αίτηση έκδοσης µIορεί να αIορριφθεί».
Η διάταξη αυτή µε την οIοία δίνεται η δυνατότητα στο καλούµενο
Κράτος να εκδόσει άτοµο σε χώρα όIου εφαρµόζεται η θανατική Iοινή, µε
τις ως άνω εξαιρέσεις, χρήζει άµεσης τροIοIοίησης. Τα ευρωIαϊκά Κράτη µε
το 13ο Πρωτόκολλο της ΕΣ∆Α (2002, σε ισχύ αIό 01.07.2003), µε το οIοίο
δεσµεύονται να καταργήσουν την θανατική Iοινή σε όλες τις IεριIτώσεις,
αναγνώρισαν και συµβατικά Iλέον το δικαίωµα στη ζωή ως ένα «αναφαίρετο
χαρακτηριστικό του ανθρώIου» και ως «την ανώτατη αρχή στη διεθνή

7 Π. ∆αγτόγλου, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά ∆ικαιώµατα Α’, Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας,
1991, 315, Ε. Συµεωνίδου-Καστανίδου, «ΝοµιµοIοιητική βάση και όρια δικαιοδοσίας του
∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου», ΝοΒ, 2003, 401 εI., 420.
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ιεραρχία ων δικαιωµάτων του ανθρώIου».8 Τον ίδιο χαρακτήρα έχει το
άρθρο 2 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ Iου αναγνωρίζει ότι
«[κ]άθε IρόσωIο έχει δικαίωµα στη ζωή» και IροβλέIει σαφώς ότι [κ]ανείς
δεν µIορεί να καταδικαστεί στην Iοινή του θανάτου ούτε να εκτελεστεί».
Σύµφωνα µε τις Οδηγίες της ΕIιτροIής ΥIουργών του Συµβουλίου της
ΕυρώIης για τα δικαιώµατα του ανθρώIου και την καταIολέµηση της
τροµοκρατίας (15.07.2002, κεφάλαιο XIII) έκδοση ενός IροσώIου σε χώρα
όIου υIάρχει κίνδυνος να καταδικαστεί σε θανατική Iοινή δεν IρέIει να
λαµβάνει χώρα, εκτός εάν το καλούµενο Κράτος λάβει «εIαρκείς εγγυήσεις»
ότι το υIό έκδοση IρόσωIο δεν θα καταδικαστεί σε θάνατο ή εάν όντως αυτό
γίνει, τότε η Iοινή δεν θα εκτελεστεί.
Ως εκ τούτων, η διάταξη του άρθρου 13 µε την οIοία δίδεται υIό
όρους η δυνατότητα έκδοσης ατόµου σε χώρα όIου εφαρµόζεται η θανατική
Iοινή, χωρίς τη ρητή ρόβλεψη ερί των ως άνω εαρκών εγγυήσεων,
Iροσκρούει άµεσα στις σύγχρονες ευρωIαϊκές δικαιικές αρχές. Η Συµφωνία
οφείλει να αIαγορεύει την έκδοση, µε αIόλυτο και σαφή τρόIο, κατ’ αρχήν
σε όλες τις IεριIτώσεις όIου το αδίκηµα για το οIοίο ζητείται αυτή
τιµωρείται µε θάνατο σύµφωνα µε το δίκαιο του αιτούντος Κράτους και να
την εIιτρέIει µόνο µε την σαφή ύIαρξη των IαραIάνω εγγυήσεων για την
Iροστασία της ζωής του υIό έκδοση IροσώIου. ΕIοµένως κρίνεται
αIαραίτητη η τροIοIοίηση του άρθρου 13 και η φράση «υIό τον όρο» να
αντικατασταθεί αIό τη φράση «υIό τον όρο ύIαρξης εIαρκών εγγυήσεων».
4.4 ΕIίσης κρίνεται αναγκαία και εIιβεβληµένη αIό το σύγχρονο
ευρωIαϊκό δίκαιο δικαιωµάτων του ανθρώIου η Iροσθήκη στο άρθρο 13 της
ρητής αIαγόρευσης έκδοσης στις Iαρακάτω IεριIτώσεις, σύµφωνα µε τις
IαραIάνω Οδηγίες της ΕIιτροIής ΥIουργών του Συµβουλίου της ΕυρώIης
(κεφάλαιο ΧΙΙΙ), και τις σχετικές νοµικές αρχές Iου έχουν καθιερώσει στο

8 Explanatory Report of Protocol No. 13 to the ECHR, 21.02.2002, para 1. Bλ. εIίσης
ΕΕ∆Α, «Πρόταση για την υIογραφή και την εIικύρωση του 13ου στην ΕΣ∆Α
Πρωτοκόλλου», ΕΕ∆Α, ΄Εκθεση 2002, Αθήνα, Εθνικό ΤυIογραφείο, 2003, 139-140.
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ευρωIαϊκό δίκαιο έκδοσης η Σύµβαση (1977) και το Πρωτόκολλο (2003)9 του
Συµβουλίου της ΕυρώIης για την ΚαταIολέµηση της Τροµοκρατίας:
(α) Στην IερίIτωση Iου υIάρχουν σοβαρά στοιχεία βάσει των οIοίων
συµIεραίνεται ότι ο υIό έκδοση θα υIοβληθεί στο αιτούµενο Κράτος σε
βασανιστήρια ή αIάνθρωIη ή εξευτελιστική µεταχείριση ή τιµωρία.
(β) Στην IερίIτωση Iου υIάρχουν σοβαρά στοιχεία βάσει των οIοίων
συµIεραίνεται ότι το αίτηµα έκδοσης υIοβλήθηκε µε τον σκοIό δίωξης ή
τιµωρίας του εκζητούµενου IροσώIου λόγω της φυλής, θρησκείας,
εθνικότητας ή των Iολιτικών IεIοιθήσεών του, ή ότι η νοµική θέση αυτού
κινδυνεύει να βλαβεί για τους ως άνω λόγους.
Σε IερίIτωση Iου το εκζητούµενο IρόσωIο Iροβάλει στοιχεία Iου
δείχνουν ότι έχει υIοστεί ή κινδυνεύει να υIοστεί καταIάτηση των
δικονοµικών εγγυήσεων για µια δίκαιη δίκη στο αιτούν Κράτος, το
καλούµενο κράτος οφείλει να εξετάσει τη βασιµότητα των σχετικών
ισχυρισµών Iριν αIοφασίσει εIί του αιτήµατος έκδοσης.

4.5 ΄Αρθρο 14 «Ευαίσθητες

ληροφορίες

εριεχόµενες σε αίτηση»:

Η διάταξη αυτή IροβλέIει ότι σε IεριIτώσεις διαβίβασης αIό το
αιτούν Κράτος «Iληροφοριών ιδιαίτερα ευαίσθητου χαρακτήρα Iρος
υIοστήριξη της αίτησής του για έκδοση, [το αιτούν Κράτος] µορεί να έλθει
σε εIαφή µε το Iρος ό η αίτηση Κράτος για να διαIιστώσει κατά Iόσον το
Iρος ό η αίτηση Κράτος µIορεί να τις Iροστατεύσει».
Το γράµµα και Iνεύµα της διάταξης αυτής αντιτίθενται σε
θεµελιώδεις αρχές της ΕΕ Iου Iηγάζουν, µεταξύ άλλων, αIό το άρθρο 8 του
Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ και αIό την Οδηγία 95/46/ΕΚ για
την Iροστασία δεδοµένων IροσωIικού χαρακτήρα. Το άρθρο 8 Iαρ. 1 του
Χάρτη έχει καθιερώσει ατοµικό δικαίωµα κάθε IροσώIου στην Iροστασία
των δεδοµένων IροσωIικού χαρακτήρα Iου το αφορούν. ΕIίσης το άρθρο 25
Iαρ. 1 της ως άνω Οδηγίας εIιβάλλει σαφώς στα κράτη µέλη σε IεριIτώσεις
διαβίβασης Iρος τρίτη χώρα δεδοµένων IροσωIικού χαρακτήρα, υIό
9 ETS 090 (άρθρο 5) ETS 190 (άρθρο 4 Iαρ. 2) αντίστοιχα. Βλ. εIίσης σχετικές αρχές
Iροστασίας του άρθρου 14 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Καταστολή Τροµοκρατικών
Βοµβιστικών ΕIιθέσεων (Ν. 3116/2003, ΦΕΚ Α’ 48).
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εIεξεργασία ή εIεξεργασµένα, την ως άνω διαβίβαση υIό τον όρο ότι «η εν
λόγω τρίτη χώρα εξασφαλίζει ικανοIοιητικό εIίIεδο Iροστασίας».10 Toν
θεµελιώδη χαρακτήρα της Iροστασίας IροσωIικών δεδοµένων αIό τα
ευρωIαϊκά κράτη, στο Iλαίσιο Iροστασίας της ιδιωτικής κυρίως ζωής, έχει
τονίσει εIίσης το ΕυρωIαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώIου σε µια
σειρά αIοφάσεών του σχετικών µε το άρθρο 8 της ΕΣ∆Α (∆ικαίωµα σεβασµού
της IροσωIικής και οικογενειακής ζωής).11
Ως εκ τούτων, το άρθρο 14 IρέIει να τροIοIοιηθεί θεσIίζοντας ρητή
και σαφή υοχρέωση του αιτούντος Κράτους να διαIιστώνει Iάντοτε ότι το
καλούµενο

Κράτος

εξασφαλίζει

Iράγµατι

ικανοIοιητικό

εIίIεδο

Iροστασίας των δεδοµένων IροσωIικού χαρακτήρα Iου τυχόν διαβιβάζονται
σε κάθε IερίIτωση έκδοσης.

5. ΄Οσον αφορά στο Σχέδιο της Συµφωνίας
∆ικαστικής Συνδροµής,

ερί Αµοιβαίας

αρατηρούνται τα εξής:

5.1 Με τη Συµφωνία αυτή ενισχύεται σαφώς το Iλαίσιο δικαστικής
συνδροµής µεταξύ Κρατών-Μελών της ΕΕ και των ΗΠΑ, δίδοντας έµφαση
(άρθρο 4) στη διευκόλυνση εντοIισµού τραIεζικών Iληροφοριών Iου
αφορούν σε κάIοιο φυσικό ή νοµικό IρόσωIο «ύIοIτο ή κατηγορούµενο για
Iοινικό αδίκηµα». ∆εν υIάρχει καµία αµφιβολία ότι οι σχετικές διατάξεις
του άρθρου 4 µIορούν να συµβάλουν στην αIοτελεσµατική καταIολέµηση
του διεθνοIοιηµένου εγκλήµατος Iου συνιστά έναν αIό τους κύριους
ρητούς στόχους των υIό εξέταση Σχεδίων Συµφωνιών.
Εντούτοις, το άρθρο 9 του ανωτέρω Σχεδίου Συµφωνίας («Περιορισµοί
στη χρησιµοIοίηση, για την Iροστασία των δεδοµένων IροσωIικού
χαρακτήρα και άλλων») χρήζει τροIοIοιήσεων διότι εγείρει σοβαρά

10 Βλ. εIίσης Iαρόµοιες διατάξεις της Σύµβασης του Συµβουλίου της ΕυρώIης για την
Προστασία ΠροσώIων κατά την ΕIεξεργασία ΠροσωIικών ∆εδοµένων (1981), ETS 181 και
ειδικά του σχετικού Πρόσθετου Πρωτοκόλλου (2001) ETS 086, άρθρο 2 Iαρ.1
(διασυνοριακή µεταφορά IροσωIικών δεδοµένων σε κράτη Iου δεν είναι µέρη της ανωτέρω
Σύµβασης).
11 Βλ. L.-A. Sicilianos, “International protection of personal data: Privacy, freedom of
information or both?”, L.-A. Sicilianos, M. Gavouneli (eds.), Scientific and Technological
Development and Human Rights, Athens, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 2001, 123 ff,
126-130.

7

ζητήµατα Iροστασίας δεδοµένων IροσωIικού χαρακτήρα Iου είναι δυνατό
να ανταλλαγούν µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών:
(α) Η ως άνω διάταξη, κατά Iαράβαση του άρθρου 8 Iαρ. 2 του Χάρτη
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ δεν IροβλέIει το δικαίωµα του IροσώIου
του οIοίου τα IροσωIικά δεδοµένα ανταλλάσσονται να έχει Iρόσβαση στα
σχετικά δεδοµένα και να εIιτυγχάνει τη διόρθωσή τους, όIως ρητά
IροβλέIει ο Χάρτης. ΄Αλλωστε η δυνατότητα διαγραφής ή διόρθωσης
IροσωIικών δεδοµένων είναι µια αIό τις βασικές αρχές της σχετικής
ευρωIαϊκής νοµοθεσίας (Οδηγία 95/46/ΕΚ, άρθρο 6 Iαρ. 1 δ σε συνδυασµό
µε το άρθρο 25).
(β) Το ανωτέρω Σχέδιο Συµφωνίας δεν διευκρινίζει Iοιες θα είναι οι
κεντρικές αρχές (άρθρα 4 Iαρ. 3 και 15) Iου θα είναι υIεύθυνες για την
ανταλλαγή των σχετικών Iληροφοριών και εIοµένως για τη συλλογή και
εIεξεργασία δεδοµένων IροσωIικού χαρακτήρα. Το γεγονός αυτό δίνει µια
υIερβολική ευρύτητα δράσης των κρατών, µέσω µεταγενέστερων ειδικών
συµφωνιών, και δηµιουργεί τον κίνδυνο µεταφοράς και εIεξεργασίας
IροσωIικών δεδοµένων αIό υIηρεσίες Iου στην Iράξη δρουν εκτός των
ορίων νοµιµότητας.
(γ) Το άρθρο 9 Iαρ. 1 του Σχεδίου Συµφωνίας IροβλέIει ότι το
αιτούν

Κράτος

µIορεί

να

χρησιµοIοιεί

αIοδεικτικά

στοιχεία

και

Iληροφορίες Iου λαµβάνει αIό το καλούµενο Κράτος για τρεις βασικούς
λόγους: (α) ανακρίσεις και Iοινικές δίκες Iου διεξάγονται στο αιτούν
Κράτος, (β) Iρόληψη άµεσης και σοβαρής αIειλής για τη δηµόσια ασφάλειά
του, (γ) µη Iοινικές δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες Iου έχουν
κινηθεί στο ίδιο Κράτος και Iου συνδέονται άµεσα µε ανακρίσεις και
Iοινικές διαδικασίες.
Εντούτοις, µε τα υIό (δ) και (ε) εδάφια η ίδια διάταξη εισάγει
εξαιρέσεις

Iου

εIιτρέIουν

(συµIεριλαµβανοµένων

την

δεδοµένων

ανταλλαγή

IροσωIικού

Iληροφοριών

χαρακτήρα)

«για

οIοιονδήIοτε άλλο σκοIό, εάν οι Iληροφορίες ή τα αIοδεικτικά στοιχεία
έχουν

δηµοσιοIοιηθεί

στα

Iλαίσια

διαδικασιών

για

τις

οIοίες

διαβιβάστηκαν…» αλλά και «για οιονδήIοτε άλλο σκοIό, µόνο µε την
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Iροηγούµενη συγκατάθεση του Iρος ό η αίτηση Κράτους». Οι δύο αυτές
διατάξεις Iροσκρούουν σε θεµελιώδεις αρχές της Iροστασίας δεδοµένων
IροσωIικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τις οIοίες IροσωIικά δεδοµένα IρέIει
Iάντοτε να συλλέγονται «για καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοIούς
και η µεταγενέστερη εIεξεργασία τους να συµβιβάζεται µε τους σκοIούς
αυτούς». ΕIίσης τα δεδοµένα αυτά IρέIει Iάντα να είναι «κατάλληλα,
συναφή Iρος το θέµα και όχι υIερβολικά σε σχέση µε τους σκοIούς» της
συλλογής ή της εIεξεργασίας.12 Είναι σαφές ότι το άρθρο 9 Iαρ. 1 (δ)-(ε) του
ανωτέρω Σχεδίου Συµφώνου Iροσκρούει άµεσα στις IαραIάνω θεµελιώδεις
αρχές

διότι

δίνει

την

δυνατότητα

στα

συµβαλλόµενα

Κράτη

να

ανταλλάσσουν δεδοµένα IροσωIικού χαρακτήρα «για οιονδήIοτε σκοIό»,
χωρίς, ουσιαστικά, κανένα Iεριορισµό.
6. ΣυµIερασµατικά, Iαρατηρείται ότι ενώ τα IαραIάνω Σχέδια
Συµφωνιών της ΕΕ και των ΗΠΑ θα µIορούσαν να συµβάλουν στον
αναγκαίο διακρατικό αγώνα για την καταIολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος και της τροµοκρατίας -Iράγµα το οIοίο όµως έχει ήδη γίνει µε
τη ∆ιεθνή Σύµβαση του Παλέρµο (2000) και το Ν. 2928/2001- οι
Iροαναφερθείσες διατάξεις των Σχεδίων χρήζουν άµεσης εIανεξέτασης και
εναρµόνισής τους Iρος τις σύγχρονες αρχές Iροστασίας των δικαιωµάτων
του ανθρώIου Iου έχουν καθιερωθεί αIό το διεθνές δίκαιο και την
ελληνική έννοµη τάξη (ιδίως το Σύνταγµα) και είναι αIαραίτητο να
διαφυλαχθούν αIό την ευρωIαϊκή έννοµη τάξη, αφού µάλιστα αIοτελούν
και ευρωIαϊκό κεκτηµένο.
ΕIίσης

η

ΕΕ∆Α

τονίζει

ότι

οι

σχετικές

διαδικασίες

διαIραγµατεύσεων µεταξύ του Συµβουλίου της ΕΕ και των ΗΠΑ IρέIει να
χαρακτηρίζονται αIό αIόλυτη διαφάνεια και δηµοκρατικότητα. Ως εκ
τούτου, και σύµφωνα µε τη Συνθήκη της ΕΕ, το ΕυρωIαϊκό Κοινοβούλιο θα
IρέIει Iάντοτε να ενηµερώνεται εγκαίρως και να έχει τη δυνατότητα να
εκφράζει τις αIόψεις του στο Συµβούλιο σε όλα τα στάδια των
διαIραγµατεύσεων.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2003
12

Άρθρο 6 Iαρ. 1 β και γ της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.
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