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Διζαγωγή  

Απφ ηελ θχζε ηνπο νη άλζξσπνη είλαη πξνγξακκαηηζκέλνη λα μερλάλε θαη ε ζχκεζε 

απνηειεί ηελ εμαίξεζε.
1
 Δελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην θαη κε ην δηαδίθηπν, ην νπνίν δελ 

μερλά πνηέ. Η απνζήθεπζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ θαζέλα απφ εκάο 

απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζην επίθεληξν ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηείηαη ην δηθαίσκα ζηελ ιήζε. Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, νη άλζξσπνη 

νινέλα θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ πφζν εχθνιν είλαη λα αλαζπξζνχλ ιεπηνκέξεηεο απφ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο δσή ζην δηαδίθηπν θαη θαη’ επέθηαζε ην γεγνλφο φηη ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο εηζβάιινπλ ζηελ δσή καο κέξα κε ηε κέξα φιν θαη 

πεξηζζφηεξν. Απηφ θαζηζηά ην δηθαίσκα ζηελ ιήζε λα απνθηά κεγάιε αμία, θαζψο ε 

ξαγδαία εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία απμεκέλσλ θηλδχλσλ 

γηα ην δηθαίσκα ηεο ηδησηηθήο δσήο. Ωζηφζν, ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα 

δηθαηψκαηα πνπ θαηέρνπλ σο πξνο ηελ ηδησηηθφηεηα, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ρξήζηκα ή 

θαη αλαγθαία γηα ηελ κειινληηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Ο Mario Costeja González, 

κε ηελ ππφζεζε C – 131/12, είλαη έλα απφ ηα άηνκα πνπ θαηέθπγαλ ζηελ δηθαηνζχλε, 

δηφηη θάπνηα απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία εκθαλίζηεθαλ ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

Google, ρσξίο θπζηθά ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ. Ο ελ ιφγσ θχξηνο, απαίηεζε ην 

δηθαίσκα ηνπ ζηελ ιήζε, ην νπνίν απέθηεζε θαηαθεχγνληαο ζην Επξσπατθφ 

Δηθαζηήξην. 

Αξρηθά, ζηε παξνχζα εξγαζία ζα αλαθεξζεί ν νξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ιήζε, 

θαζψο θαη ε νδεγία 95/46 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα 

αλαζεσξήζεθε ιφγσ ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε νπνία 

νδήγεζε ζηελ θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ιήζε. Ελ ζπλερεία, ζα γίλεη κία 

λχμε γηα ηελ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζε βάξνο ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο κε ηνλ 

ηζρπξηζκφ ηεο θαηαπάηεζεο ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο. Πξνρσξψληαο ζην δεχηεξν 

θεθάιαην, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία εθηελήο πεξηγξαθή ηεο ππφζεζεο C-131/12 

Google Spain v Agencia Espanola, φπνπ ζα γίλεη αληηιεπηφο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν 

Mario Costeja González νδεγήζεθε ζηελ δηθαηνζχλε θαζψο θαη πσο ρεηξίζηεθε ηελ 

ππφζεζή ηνπ ην Εζληθφ Δηθαζηήξην ηεο Ιζπαλίαο. Τέινο, ζηα δχν ηειεπηαία 

ππνθεθάιαηα ζα γίλεη αλαθνξά ελ ζπληνκία ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Εηζαγγειέα 

ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηελ απφθαζε ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο. 

                                                 
1
 V. Mayer-Schoenberger. (2009). Delete the Virtue of Forgetting in the Digital Age, Princeton 

University Press. ζει. 2.   



 

1. Κεθάιαην Πξψην: «Δηθαίσκα ζηελ Λήζε» 

 

1.1 Οξηζκφο 

Τν «Δικαίωμα ζηην Λήθη» (right to oblivion) νξίδεηαη σο ην δηθαίσκα λα «μεραζηεί» 

έλα άηνκν απφ ηα ειεθηξνληθά δίθηπα αλαδήηεζεο θαη άιιεο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο κε ζθνπφ λα απμεζνχλ ηα επίπεδα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
2
 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Επξσπατθή Έλσζε έρεη θαζηεξψζεη ην δηθαίσκα ζην λα κπνξεί 

θάπνηνο, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα εμαθαλίζεη πιήξσο παιηά ηνπ δεδνκέλα απφ ην 

δηαδίθηπν, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ ηδησηηθφηεηα θαζψο θαη ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ 

ζηελ ζέαζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (θσηνγξαθίεο, έγγξαθα, πνηληθέο δηψμεηο 

θ.α.). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ελ ιφγσ δηθαίσκα, ζπλήζσο, ηζρχεη κε βάζε ηξείο  

ζεσξήζεηο. Η πξψηε ζεψξεζε, ε νπνία αλαθέξεη φηη ην δηθαίσκα ζηε ιήζε αθνξά 

ηφζν ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ηα ίδηα ηα ππνθείκελα έρνπλ αλαξηήζεη ζην 

δηαδίθηπν, αιιά θαη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ αλαξηήζεη ηξίηνη.
3
 Η δεχηεξε ζεψξεζε, ε 

νπνία εζηηάδεη ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα, φπσο ζην λα πεξηνξίδεη ηελ 

λνκηκφηεηα ηεο δεκνζίεπζεο  γηα θαηαδηθαζζέλησλ εγθιεκαηηψλ, φηαλ ην ζπκθέξνλ 

ηεο επαλέληαμεο ππεξηεξεί απφ ην ζπκθέξνλ ηεο θνηλσλίαο λα ελεκεξσζεί γηα ηελ 

εθάζηνηε ηζηνξία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ θαη ηελ πνηληθή ηνπ εγγξαθή. Επί 

παξαδείγκαηη, ζηελ Γεξκαλία, ην δηθαίσκα ζηελ ιήζε έρεη θαηαρσξεζεί ζηηο 

δηαηάμεηο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα επηηξέπεηαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί ζην παξειζφλ λα επαλεληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία, ρσξίο λα αλαθέξνληαη 

ηα νλφκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ην έγθιεκά θαη ηελ πνηλή ηνπο. Τν δηθαίσκα απηφ, 

βαζίδεηαη ζε κία επξεία εξκελεία ηος «δικαιώμαηορ ηηρ πποζωπικόηηηαρ».
4
 Τέινο, ε 

ηξίηε πηπρή ηνπ ζρεηίδεηαη κε ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα εθθξάδεηαη φπσο ζέιεη, 
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δίρσο λα απηνινγνθξίλεηαη εμαηηίαο ηνπ θφβνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ 

αλαξηά ζην δηαδίθηπν θάπνηα ζηηγκή ελαληίνλ ηνπ, δειαδή λα ζπλδέεηαη κφλν κε 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην ηψξα. Η ηξίηε πηπρή ηνπ δηθαηψκαηνο αθνξά 

πεξηζζφηεξν θηινζνθηθέο θαη ςπρνινγηθέο αλαιχζεηο θαη ιηγφηεξν λνκηθέο. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί εζηηάδεη ζηε ζεκαζία ηνπ εδψ-θαη-ηψξα γηα ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

θαη εκπεηξίεο, πξνθξίλνληαο ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα εθθξάδεηαη ειεχζεξα, ρσξίο 

ην θφβν φηη ηα ιεγφκελα ηνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαληίνλ ηνπ αξγφηεξα, φηαλ 

ελδερνκέλσο ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ ζα έρεη αιιάμεη.
5
 

 

1.2 Οδεγία 95/46 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ε Αλαζεψξεζε Aπηήο 

Η παξνχζα νδεγία αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία 

ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Σηφρνο ηεο νδεγίαο είλαη «η πποζηαζία ηων δικαιωμάηων και 

ηων ελεςθεπιών ηων πποζώπων ένανηι ηηρ επεξεπγαζίαρ δεδομένων πποζωπικού 

σαπακηήπα, μέζω ηος καθοπιζμού καηεςθςνηήπιων απσών πος πποζδιοπίζοςν ηη 

νομιμόηηηα ηηρ επεξεπγαζίαρ αςηήρ».
6
 Οη αξρέο απηέο αθνξνχλ, ελ ζπληνκία, ηελ 

πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ηε λφκηκε επεμεξγαζία απηψλ θαζψο θαη ηηο εηδηθέο 

θαηεγνξίεο επεμεξγαζίαο. Επηπιένλ, δελ κπνξεί λα ιείπεη ε ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ πξνζψπσλ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ ζηα δεδνκέλα, νη εμαηξέζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί θαη 

ην δηθαίσκα αληίηαμεο. Τέινο, ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο 

θαζψο επίζεο θαη ε θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επεμεξγαζίαο ζε ειεγθηηθή 

αξρή είλαη ζεκαληηθά ζεκεία ησλ ελ ιφγσ αξρψλ.  

Κάζε πξφζσπν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λνκηθήο πξνζθπγήο ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαζψο θαη ην δηθαίσκα απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο πνπ 

ππέζηεζαλ ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηα ιφγσ παξάλνκεο επεμεξγαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ. Ελ ζπλερεία, ζηελ νδεγία ζεκεηψλεηαη φηη επηηξέπνληαη 

                                                 
5
 Koops Bert-Jaap. (2012) Forgetting Footprints, Shunning Shadows. A Critical Analysis of the “Right 

To Be Forgotten” in Big Data Practice. Tilburg Law School Legal Studies Research Paper Series, No. 

08/2012: http://ssrn.com/abstract=1986719 

 
6
 Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη Σπκβνχιην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. (1995). Οδηγία 95/46/ΕΚ Για ηην 

Πποζηαζία ηων Φςζικών Πποζώπων Ένανηι ηηρ Επεξεπγαζίαρ Δεδομένων Πποζωπικού Χαπακηήπα και 

για ηην Ελεύθεπη Κςκλοθοπία ηων Δεδομένων Αςηών. Επίζεκε Εθεκεξίδα ησλ Επξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ. Αξ. L 28/3. Λνπμεκβνχξγν 

 

http://ssrn.com/abstract=1986719


νη κεηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ θξάηνο κέινο ζε ηξίηε ρψξα, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξίηε ρψξα δηαζέηεη ην θαηάιιειν επίπεδν πξνζηαζίαο. Αλ 

ε ελ ιφγσ ρψξα δελ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία , δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ νη 

κεηαβηβάζεηο, εθηφο απφ θάπνηεο απζηεξά ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Η νδεγία 

απνζθνπεί ζην λα δηεπθνιχλεη ηελ εθπφλεζε θσδίθσλ εζληθήο θαη θνηλνηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίνη ζα ζπκβάινπλ ζηελ νκαιή εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ θαη 

εζληθψλ δηαηάμεσλ.
7
 

Σηηο 25 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2012, ε Επξσπατθή Επηηξνπή πξφηεηλε κία ζθαηξηθή 

κεηαξξχζκηζε ησλ θαλφλσλ ηνπ 1995 πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηεο Ε.Ε. κε ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε ησλ επηγξακκηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηελ ελδπλάκσζε 

ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο ηεο Επξψπεο. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο έγηλαλ κε βάζε ηελ 

ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ηελ εμέιημε ηνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ λα 

θαηνρπξψλνληαη κειινληηθψο ηα δηθαηψκαηα ζηελ ηδησηηθφηεηα. Σηηο βαζηθέο 

αιιαγέο πνπ επέξρνληαη κε ηε κεηαξξχζκηζε ζπγθαηαιέγνληαη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη 

ε ππνρξέσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ λα ελεκεξψλνπλ ηηο εζληθέο 

αξρέο ειέγρνπ ζρεηηθά κε ζνβαξέο παξαβηάζεηο ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ, νη δηάθνξεο νληφηεηεο ζα είλαη ππνρξεσκέλεο λα έρνπλ επαθέο 

κφλν κε κία εληαία εζληθή αξρή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζηε ρψξα ηεο Ε.Ε. ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ε θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο θαζψο θαη ε ζέζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ 

ιήζε, ην νπνίν ζα βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα δηαρεηξίδνληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ ζην 

δηαδίθηπν. Οη πνιίηεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ δηαγξαθή ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπο, αλ δελ πθίζηαληαη λφκηκνη ιφγνη πνπ λα απαηηνχλ ηελ δηαηήξεζή 

ηνπο.
8
  

Υπφ ην πξίζκα ησλ παξαπάλσ, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ζρεηίδνληαη κε έλα θπζηθφ πξφζσπν, ρσξίο λα έρεη ζεκαζία αλ ε 

πιεξνθνξία αλαθέξεηαη ζηνλ ηδησηηθφ, επαγγεικαηηθφ ή ηνλ δεκφζην βίν ηνπ 

εθάζηνηε πξνζψπνπ. Ο Φάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Δηθαησκάησλ ηεο Ε.Ε. νξίδεη φηη 

θάζε άλζξσπνο έρεη δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ ζε 
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φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ: ζην ζπίηη, ζηελ εξγαζία, ζηηο αγνξέο ηνπ, σο αζζελήο, 

ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ή ζην δηαδίθηπν.
9
 Όληαο ζε κία ςεθηαθή επνρή, ε ζπιινγή 

θαη ε απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έρνπλ πξσηαξρηθή ζεκαζία. 

Σην δηαδίθηπν δελ πθίζηαληαη ζχλνξα ηδησηηθφηεηαο, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

εμαιείςνπλ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ δσή ελφο 

αηφκνπ. Ωζηφζν, ππάξρνπλ κεξηθέο επηθξίζεηο σο πξνο ηα λέα δεδνκέλα ελίζρπζεο 

ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ιήζε, πξνβάιινληαο θπξίσο ην 

επηρείξεκα φηη νη λέεο κεηαξξπζκίζεηο παξαβηάδνπλ ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο 

έθθξαζεο ηνπ ιφγνπ. Σηελ επφκελε ελφηεηα ζα γίλεη κία λχμε επί ηνπ παξαπάλσ 

δεηήκαηνο κέζσ κηαο θξηηηθήο απνηίκεζεο πνπ θαίλεηαη λα πθίζηαληαη.  

 

1.3 Τν Δηθαίσκα ζηελ Λήζε ζε Σρέζε κε ηελ Ειεπζεξία Έθθξαζεο 

Εμεηάδνληαο ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 2012, πξνθχπηεη ην εξψηεκα αλ ηειηθά ε εμέιημε 

απηή είλαη άξηηα. Υπνζηεξίδεηαη φηη νξηζκέλνη θαλφλεο ηεο λνκνζεζίαο είλαη 

αζπκβίβαζηνη κε ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 ηνπ 

Επξσπατθνχ Δηθαζηεξίνπ ησλ Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, ζην άξζξν 11 ηνπ Φάξηε 

ηεο Ε.Ε. θαζψο θαη ζηα εθάζηνηε Σπληάγκαηα ησλ θξαηψλ - κειψλ. Σε γεληθέο 

γξακκέο, ε Επξσπατθή Επηηξνπή αλαγλσξίδεη φηη ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί 

λα επεξεάζεη άιια ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ην δηθαίσκα 

ζηελ ειεπζεξία έθθξαζεο.
10

 Ωο εθ ηνχηνπ, κία βαζηθή αξρή πνπ απνξξέεη είλαη πσο 

ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα. Η in abstracto ηζνηηκία, φκσο, κπνξεί λα 

ζπγθεθξηκελνπνηεζεί σο in concreto ππεξνρή.
11

 Πξέπεη λα αλαδεηείηαη θάζε θνξά 

δίθαηε εμηζνξξφπεζε θη λα γίλεηαη ad hoc θξίζε. Τν πνην δηθαίσκα ππεξηεξεί ζε θάζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε εμαξηάηαη απφ ηελ εηδηθή θαλνληζηηθή αμία πνπ βαξαίλεη ην 
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θάζε δηθαίσκα ζηα πιαίζηα ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο πεξίζηαζεο.
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2. Κεθάιαην 2:Υπφζεζε: C-131/12 Google Spain v Agencia Espanola 

 

2.1 Πεξηγξαθή Υπφζεζεο 

 

 Σηηο αξρέο ηνπ 1998, κηα εθεκεξίδα επξείαο θπθινθνξίαο ζηελ Ιζπαλία ε La 

Vanguardia, δεκνζίεπζε ζηελ έληππε έθδνζή ηεο δχν αλαθνηλψζεηο γηα 

πιεηζηεξηαζκνχο αθηλήησλ θαηφπηλ θαηάζρεζεο πνπ επηβιήζεθε ιφγσ θνηλσληθφ - 

αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ.  Ωο θχξηνο ησλ αθηλήησλ ήηαλ ν Mario Costeja González. Η 

εθεκεξίδα απηή θπθινθφξεζε αξγφηεξα απφ ηνλ εθδφηε ηεο θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε online πξφζβαζε.
13

  

 

Τνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν επηθνηλψλεζε κε ηνλ εθδφηε ηεο 

εθεκεξίδαο ηζρπξηδφκελν φηη φηαλ ην φλνκα θαη ηα επψλπκά ηνπ εηζάγνληαλ ζηελ 

κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Google, εκθαληδφηαλ παξαπνκπή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

εθεκεξίδαο πνπ πεξηιάκβαλε ηηο ελ ιφγσ αλαθνηλψζεηο. Τν πξφζσπν απηφ επηζήκαλε 

φηη ε επίκαρε δηαδηθαζία είρε νινθιεξσζεί θαη δηεπζεηεζεί πιήξσο θαη φηη δελ 

δεκηνπξγνχζε πιένλ θαλέλα δήηεκα. Ο εθδφηεο απάληεζε φηη ε δηαγξαθή ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ πξνζψπνπ απηνχ ήηαλ αδχλαην λα πξαγκαηνπνηεζεί, θαζψο ε 

δεκνζίεπζή ηνπο είρε πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη εληνιήο ηνπ ηζπαληθνχ Υπνπξγείνπ 

Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ. 

 

Τνλ Φεβξνπάξην 2010 ην ελ ιφγσ πξφζσπν επηθνηλψλεζε κε ηελ Google Spain θαη 

δήηεζε λα πάςνπλ λα εκθαλίδνληαη κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο νη 

ζχλδεζκνη πξνο ηελ εθεκεξίδα, φηαλ εηζάγεηαη ην φλνκα θαη ηα επψλπκά ηνπ ζηε 

κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Google. Η Google Spain δηαβίβαζε ην αίηεκα απηφ ζηελ 

Google Inc., ε νπνία εδξεχεη ηελ Καιηθφξληα ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ζεσξψληαο 

φηη απηή ήηαλ ε εηαηξία πνπ παξείρε ηελ ππεξεζία αλαδήηεζεο ζην Δηαδίθηπν.  
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Καηφπηλ απηνχ, ν Mario Costeja González ππέβαιε θαηαγγειία ελψπηνλ ηεο Agencia 

Española de Protección de Datos (ηζπαληθή αξρή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, AEPD) 

θαηά ηνπ εθδφηε θαη ηεο Google. Με απφθαζε ηεο 30ήο Ινπιίνπ 2010, ν δηεπζπληήο 

ηεο AEPD έθαλε δεθηή ηελ θαηαγγειία θαηά ησλ Google Spain θαη Google Inc., 

θαιψληαο ηεο λα απνζχξνπλ ηα δεδνκέλα απφ ηα επξεηήξηά ηνπο θαη λα θαηαζηήζνπλ 

αδχλαηε ηε κειινληηθή πξφζβαζε ζε απηά. Εληνχηνηο, απέξξηςε ηελ θαηαγγειία θαηά 

ηνπ εθδφηε, κε ην ζθεπηηθφ φηη ε δεκνζίεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηχπν έγηλε 

ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. Οη Google Inc. θαη Google Spain άζθεζαλ δχν πξνζθπγέο 

ελψπηνλ ηνπ Audiencia Nacional (Αλψηεξν Δηθαζηήξην, Ιζπαλία) κε αίηεκα ηελ 

αθχξσζε ηεο απφθαζεο ηεο AEPD. Σην πιαίζην απηφ, ην ηζπαληθφ δηθαζηήξην 

ππέβαιε ζεηξά πξνδηθαζηηθψλ εξσηεκάησλ ζην Επξσπατθφ Δηθαζηήξην.
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2.2 Πξνηάζεηο Γεληθνχ Εηζαγγειέα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 

 

Σηελ ζεκεξηλή επνρή, ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο 

ηδησηηθήο δσήο έρεη απνθηήζεη κεγάιε ζεκαζία. Υιηθνί θνξείο, νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα, κπνξνχλ λα είλαη εθηεζεηκέλνη ζε ςεθηαθή 

κνξθή ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Υπάξρνπλ ηξεηο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηα 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Η πξψηε είλαη ε δεκνζίεπζε δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν (source web page). Η δεχηεξε 

πεξίπησζε είλαη απηή θαηά ηελ νπνία κηα κεραλή αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν (internet 

search engine) εκθαλίδεη απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ηα νπνία θαηεπζχλνπλ ηνλ 

ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ ηζηνζειίδα πξνέιεπζεο. Η ηξίηε πεξίπησζε, ε νπνία 

γίλεηαη ιηγφηεξν αληηιεπηή, είλαη απηή θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ 

πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηψληαο κηα κεραλή αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν 

θαη, ζην πιαίζην απηφ, νξηζκέλα απφ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ, φπσο 

ε δηεχζπλζε IP απφ ηελ νπνία γίλεηαη ε αλαδήηεζε, κεηαθέξνληαη απηνκάησο ζηνλ 
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πάξνρν ηεο ππεξεζίαο κεραλήο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν. Η ελ ιφγσ ππφζεζε 

αλήθεη ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε. 
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Ο γεληθφο εηζαγγειέαο Niilo Jääskinen ζηηο πξνηάζεηο ηνπ εμεηάδεη πξψηα ην δήηεκα 

ηνπ εδαθηθνχ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ. Η βαζηθή παξάκεηξνο απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 

απηήο είλαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα λα γίλεηαη ζην 

πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο επί ηνπ 

εδάθνπο θξάηνπο - κέινπο. Ωζηφζν, ε Google δηαηείλεηαη φηη ζηελ Ιζπαλία δελ 

γίλεηαη θακία επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζην πιαίζην ηεο δηθήο 

ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο. Η Google Spain ελεξγεί απιψο σο εκπνξηθφο 

αληηπξφζσπνο ηεο Google φζνλ αθνξά ηηο δηαθεκηζηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σπλεπψο, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γίλεηαη ζην πιαίζην εγθαηάζηαζεο φηαλ ε ηειεπηαία 

ζπλδέεηαη κε ππεξεζία ζπληζηάκελε ζηελ πψιεζε δηαθήκηζεο θαηεπζπλφκελεο πξνο 

ηνλ πιεζπζκφ θξάηνπο - κέινπο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ηερληθέο ελέξγεηεο 

ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ εληνπίδνληαη ζε άιια θξάηε κέιε ή ζε ηξίηεο ρψξεο. Ωο 

εθ ηνχηνπ, ν N. Jääskinen πξνηείλεη ζην Δηθαζηήξην λα απνθαλζεί φηη ε επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο. Σπλεπψο, ε εζληθή λνκνζεζία γηα ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ έρεη εθαξκνγή ζε πάξνρν ππεξεζίαο κεραλήο αλαδήηεζεο 

φηαλ απηφο ηδξχεη ζε θξάηνο κέινο, κε ζθνπφ ηελ εκπνξηθή πξνψζεζε θαη ηελ 

πψιεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζηε κεραλή αλαδήηεζεο, γξαθείν ην νπνίν θαηεπζχλεη 

ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο. 

 

Δεχηεξνλ, φζνλ αθνξά ην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο Google σο παξφρνπ ππεξεζίαο 

κεραλήο αλαδήηεζεο ζην Δηαδίθηπν, ν N. Jääskinen ππελζπκίδεη φηη ην 1995, φηαλ 

εθδφζεθε ε νδεγία 95/46, ην Δηαδίθηπν θαη νη κεραλέο αλαδήηεζεο απνηεινχζαλ λέα 

θαηλφκελα θαη ε ζεκεξηλή ηνπο εμέιημε δελ είρε πξνβιεθζεί απφ ηνλ θνηλνηηθφ 

λνκνζέηε. Εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη ε Google δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί γεληθά σο 

«ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο» ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ εκθαλίδνληαη 

ζε ηζηνζειίδεο ηηο νπνίεο επεμεξγάδεηαη, ππεχζπλνο ν νπνίνο, θαηά ηελ νδεγία 95/46, 
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θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Επνκέλσο, 

Επνκέλσο, ε εζληθή αξρή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ δελ κπνξεί λα απαηηεί απφ πάξνρν 

ππεξεζίαο κεραλήο αλαδήηεζεο ζην Δηαδίθηπν λα απνζχξεη πιεξνθνξίεο απφ ην 

επξεηήξηφ ηνπ, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ν ελ ιφγσ πάξνρνο δελ έρεη 

ζπκκνξθσζεί πξνο ηνπο θψδηθεο απνθιεηζκνχ ή δελ έρεη εθηειεζηεί αίηεκα 

νξηζκέλνπ ηζηνηφπνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο θξπθήο κλήκεο. 

 

Τξίηνλ, ε νδεγία δελ ζεζπίδεη γεληθφ «δηθαίσκα ζηε ιήζε». Επνκέλσο, έλαληη ησλ 

παξφρσλ ππεξεζίαο κεραλήο αλαδήηεζεο ζην Δηαδίθηπν δελ κπνξεί λα αληηηάζζεηαη 

ηέηνην δηθαίσκα βάζεη ηεο νδεγίαο 95/46, αθφκε θαη αλ απηή εξκελεπζεί ζε αξκνλία 

κε ηνλ Φάξηε ησλ Θεκειησδψλ Δηθαησκάησλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Τα 

πξνβιεπφκελα ζηελ νδεγία δηθαηψκαηα ζηε δηφξζσζε, ζηε δηαγξαθή θαη ζην 

θιείδσκα δεδνκέλσλ αθνξνχλ δεδνκέλα ησλ νπνίσλ ε επεμεξγαζία δελ είλαη 

ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο, ηδίσο ιφγσ ηνπ ειιηπνχο ή ηνπ αλαθξηβνχο 

ραξαθηήξα ησλ δεδνκέλσλ. Τέηνηα πεξίπησζε πξνθαλψο δελ ζπληξέρεη ζην πιαίζην 

ηεο θξηλφκελεο ππφζεζεο.
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2.3 Απφθαζε ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Εηζαγγειέα, ρσξίο φκσο λα είλαη 

δεζκεπηηθέο, ε απφθαζε ηνπ Επξσπατθνχ Δηθαζηεξίνπ απνθάλζεθε ηελ δηθαίσζε 

ηνπ Mario Costeja González. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Δηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη ν 

θνξέαο εθκεηάιιεπζεο κεραλήο αλαδήηεζεο ζπιιέγεη δεδνκέλα, ηα νπνία είλαη 

δεκνζηεπκέλα ζην δηαδίθηπν θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο. Επηπιένλ, ην Δηθαζηήξην 

θξίλεη φηη ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο είλαη ν «ππεχζπλνο» ηεο 

επεμεξγαζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο, δεδνκέλνπ φηη απηφο θαζνξίδεη ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηνπο ηξφπνπο επεμεξγαζίαο. Τν Δηθαζηήξην επηζεκαίλεη φηη αλ ε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο ζίγεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα ζηελ ηδησηηθή δσή θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

                                                 
16

 Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αξηζ. 77/13. Πξνηάζεηο ηνπ 

γεληθνχ εηζαγγειέα ζηελ ππφζεζε C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. θαηά Agencia Española de 

Protección de Datos, Mario Costeja González. 25 Ινπλίνπ 2013. Λνπμεκβνχξγν: 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-06/cp130077el.pdf  

 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-06/cp130077el.pdf


ραξαθηήξα, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο κεραλήο απηήο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ε 

ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ζηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. 

 

Όζνλ αθνξά ην εδαθηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο, ην Δηθαζηήξην  παξαηεξεί φηη 

ε Google Spain απνηειεί ζπγαηξηθή ηεο Google Inc. επί ηνπ ηζπαληθνχ εδάθνπο θαη 

σο εθ ηνχηνπ «εγθαηάζηαζε» θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο. Τν Δηθαζηήξην 

απνξξίπηεη ην επηρείξεκα φηη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ 

ηελ Google Search δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο απηήο ζηελ Ιζπαλία. Σηε ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ηεο 

επζχλεο ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο κεραλήο αλαδήηεζεο, ην Δηθαζηήξην δηαπηζηψλεη 

φηη απηφο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απαιείθεη απφ ηνλ θαηάινγν απνηειεζκάησλ, ν 

νπνίνο εκθαλίδεηαη θαηφπηλ αλαδήηεζεο πνπ έρεη δηελεξγεζεί κε βάζε ην 

νλνκαηεπψλπκν ελφο πξνζψπνπ, ζπλδέζκνπο πξνο δεκνζηεπκέλεο απφ ηξίηνπο 

ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην πξφζσπν απηφ. Σην πιαίζην 

απηφ, ην Δηθαζηήξην ππνγξακκίδεη φηη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ζηελ νπνία πξνβαίλεη ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο κεραλήο αλαδήηεζεο 

παξέρεη ζε θάζε ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηε δπλαηφηεηα λα απνθηά, κέζσ ηνπ 

θαηαιφγνπ απνηειεζκάησλ, κηα ζπζηεκαηηθή επηζθφπεζε ησλ δηαζέζηκσλ ζην 

δηαδίθηπν πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ πξφζσπν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

αθνξνχλ δπλεηηθά δηάθνξεο πηπρέο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη φηη, ρσξίο ηε κεραλή 

αλαδήηεζεο, ζα ήηαλ αδχλαην ή εμαηξεηηθά δπζρεξέο λα δηαζηαπξσζνχλ. Καηά ηνλ 

ηξφπν απηφ, νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηίδνπλ έλα 

ζρεηηθά ιεπηνκεξέο πξνθίι ησλ πξνζψπσλ γηα ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 

αλαδήηεζε.  

 

Επηπιένλ, ην Δηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη πξέπεη λα αλαδεηείηαη ε δίθαηε 

εμηζνξξφπεζε ηδίσο κεηαμχ ηνπ ζπκθέξνληνο απηνχ θαη ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, ηδίσο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηνλ ζεβαζκφ 

ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα. Τέινο, ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ε νδεγία παξέρεη ζην ππνθείκελν ησλ 

δεδνκέλσλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη λα απαιεηθζνχλ απφ ηνλ θαηάινγν 

απνηειεζκάησλ νη ζχλδεζκνη πξνο ηζηνζειίδεο δηφηη επηζπκεί λα «ιεζκνλεζνχλ», 

κεηά ηελ παξέιεπζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, νη ζρεηηθέο κε ην πξφζσπφ ηνπ πιεξνθνξίεο 

πνπ πεξηέρνληαη εθεί, ην Δηθαζηήξην επηζεκαίλεη φηη, εθφζνλ θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ 



ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ δηαπηζησζεί φηη ε εκθάληζε ησλ ζπλδέζκσλ απηψλ ζηνλ 

θαηάινγν απνηειεζκάησλ είλαη, επί ηνπ παξφληνο, αζχκβαηε κε ηελ νδεγία, νη 

πιεξνθνξίεο θαη νη ζχλδεζκνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν απηφ πξέπεη λα 

δηαγξαθνχλ. Τν Δηθαζηήξην δηεπθξηλίδεη φηη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα 

απεπζχλεη ζρεηηθέο αηηήζεηο ζηνλ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο ν 

νπνίνο νθείιεη λα εμεηάδεη δεφλησο ηε βαζηκφηεηά ηνπο. Όηαλ ν ππεχζπλνο ηεο 

επεμεξγαζίαο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αηηήζεηο απηέο, ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ 

κπνξεί λα απνηαζεί ζηελ αξρή ειέγρνπ ή ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ απηέο λα 

πξνβνχλ ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη λα επηβάινπλ ζηνλ ππεχζπλν ηε ιήςε 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ.
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σμπεράζμαηα  

Αλ θαη ππάξρνπλ πνιινί ζθεπηηθηζηέο γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ 

ιήζε, απνηειεί, σζηφζν, έλα κηθξφ βήκα πξνφδνπ πνπ βνεζάεη ηε δπγαξηά λα γείξεη 

ππέξ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Η ππφζεζε ηνπ Mario Costeja 

González είλαη νπζηαζηηθά ν ελαξθηήξηνο ιφγνο ηεο θαηνρχξσζεο ηνπ ελ ιφγσ 

δηθαηψκαηνο. Σχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, εθηφο ησλ άιισλ, ην 

δήηεκα ηεο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ είλαη πιένλ αληηθείκελν πνπ ζα θξίλεηαη απφ ηηο 

Εζληθέο Αξρέο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ. Δελ έρεη ζεκαζία αλ απέλαληί καο 

βξίζθεηαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θφζκνπ. Ο θαζέλαο απφ εκάο έρεη ην 

δηθαίσκα λα δεηά απφ ηελ Εζληθή Αξρή λα θξίλεη αλ θάηη πξέπεη λα αθαηξεζεί απφ ηηο 

κεραλέο αλαδήηεζεο, ψζηε θάηη πνπ καο αθνξά λα κπνξεί λα μεραζηεί. Απηφ πνπ 

αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ην δηθαίσκα ζηε ιήζε ζα καο βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ θξχβεη ην δηαδίθηπν γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ. 

Όηαλ δελ επηζπκνχκε πιένλ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ καο θαη εθφζνλ δελ 

ζπληξέρνπλ λφκηκνη ιφγνη γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο, ηα δεδνκέλα ζα δηαγξάθνληαη. Οη 

θαλφλεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ θαη φρη ηε 

δηαγξαθή γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο 

θαη ηνπ Τχπνπ. 
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