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«Τίπνηε δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαζηξέςεη κηα πνιηηεηαθή εμνπζία 

γξεγνξόηεξα, από ηελ απνηπρία ηεο λα ζεβαζηεί ηνπο λόκνπο πνπ ε 

ίδηα έρεη ζεζπίζεη.»1  
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 Γεκεηξάηνο,N.,  Πεξί ησλ απνδεηθηηθψλ απαγνξεχζεσλ ζηελ πνηληθή δίθε, 

Σεηξά : Πνηληθά, Αξηζκφο : 35, 1992, ζει. 25 επ, 52 επ.  
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Δηζαγωγή 

 

 

 
Σηηο κέξεο καο, ε εζηθή θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηνπο θηλδχλνπο, ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Βηνηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο. Γηαηί φκσο ε 

εζηθή ζπγθεθξηκέλα; Ζ εζηθή, επεθηείλνληαο ηελ εκβέιεηά ηεο ζε επξχηεξνπο ηνκείο 

φπσο ε πνιηηηθή θαη ε δηνίθεζε, ζηα επηζηεκνληθά επαγγέικαηα θαη ηνπο ρψξνπο 

ιήςεο απνθάζεσλ, απέθηεζε κηα νηθνπκεληθή δηάζηαζε παξάιιεια κε ηελ εζηθή σο 

έλλνηα ησλ δηαλζξψπηλσλ ζρέζεσλ. Γηα λα έρνπκε ην δηθαίσκα πξαγκαηηθά 

αλεμάξηεησλ θαη ειεχζεξσλ αμηνινγήζεσλ, πξέπεη λα δερηνχκε ηνλ πξνζηαηεπηηθφ 

θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν ηεο εζηθήο ζηα ζεκειηψδε δεηήκαηα ηεο δσήο , φ,ηη θαη αλ 

πηζηεχνπκε. Έηζη, απνθξπζηαιιψζεθαλ θιάδνη ηεο εζηθήο φπσο ε ηαηξηθή, ε 

πεξηβαιινληηθή εζηθή θαη θζάλνπκε δηακέζνπ ηεο πξνφδνπ ηεο ηερλνινγίαο ζε εζηθά 

πξνβιήκαηα βηνηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ. Ζ εζηθή είλαη ζε ζέζε λα καο βνεζήζεη σο 

πξνο ηελ επίιπζε ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ. Αλάινγα κε ην αλ 

δερφκαζηε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ή ζρεηηθφηεηα ησλ εζηθψλ θξίζεσλ, ηελ 

ππνζεηηθφηεηα ή θαηεγνξηθφηεηα ησλ εζηθψλ θαλφλσλ, ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ 

νξζνχ ή ηνπ αγαζνχ, αλάινγε ζα είλαη θαη ε απάληεζε πνπ ζα δνζεί ζε θξίζηκα εζηθά 

ζέκαηα. Υπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο φπσο νη λέεο βηνηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, φπνπ 

ππεηζέξρνληαη θαη άιινη παξάγνληεο φπσο ν θφβνο θαη ε ρεηξαγψγεζε ζε βάξνο ηνπ 

αηφκνπ αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ, θαη εκθαλίδνληαη έηζη αληίζεηεο γλψκεο 

κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλα πεδίν αληηδξάζεσλ πνπ ε εζηθή αλάιπζε κπνξεί 

λα εμπγηάλεη. Κάπνπ εδψ, ππεηζέξρεηαη ε Βηνεζηθή. Ζ παξνχζα εξγαζία, ζα 

πξνζπαζήζεη λα θαηαδείμεη ην εζηθφ δίιεκκα πνπ πξνθχπηεη ζε κία ελδερφκελε 

θξαηηθή δηαρείξηζε κέζσ βηνηξάπεδαο, ησλ βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ DNA, γηα 

απνηξνπή θαη δηαιεχθαλζε πεξηπηψζεσλ ηέιεζεο αδηθεκάησλ. Τε ζηηγκή θαηά ηελ 

νπνία ηα βηνινγηθά καο ζηνηρεία απνηεινύλ πξνζωπηθά δεδνκέλα, ζα κπνξνύζε λα 

εληάμεη ην θξάηνο ζε κηα ππνζεηηθή θξαηηθή Βηνηξάπεδα, ην DNA όιωλ ηωλ 

πνιηηώλ ηεο ρώξαο, κε γλώκνλα ηελ αζθάιεηά ηνπο; Πνην ην παξφλ λνκηθφ 

θαζεζηψο, νη δηεζλείο ζπγθπξίεο κεηά θαη ηελ δηεζλή ζηξνθή πξνο έλαλ «αλέλδνην» 

ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία, θαη πνηα ε ζέζε ηνπ Έιιελα πνιίηε; Δθφζνλ ν λφκνο 

επηηξέπεη ηελ άλεπ γλσζηνπνίεζεο πξφζβαζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηα 

επαίζζεηα πξνζσπηθά καο δεδνκέλα, είλαη ζπληαγκαηηθφο απηφο ν λφκνο; Πξνεγείηαη 

ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ, έλαληη ηεο αζθάιεηαο ηνπ Κξάηνπο, ή ην αληίζεην; 

Δξσηήκαηα ηα νπνία αλακθίβνια εληάζζνληαη ζην πεδίν ελδηαθέξνληνο ηεο 

Βηνεζηθήο.  

Σηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία, αθνχ εμεγήζσ ην ηη είλαη ε 

Βηνηξάπεδα θαη πνηα ε ρξεζηκφηεηα θαη εθαξκνγή ηεο δηεζλψο αιιά θαη ζηελ 

Διιάδα, ζα μεθηλήζσ ηε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε δηακέζνπ ηεο αλάιπζεο φξσλ φπσο 

απηνλνκία, ειεπζεξία, ηδησηηθφηεηα, αιιά θαη αλαινγηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ αξρηθά 

λα δνχκε ην θηινζνθηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν εληάζζεηαη θαη ζην νπνίν ζεκειηψλεηαη 

ε πξνζσπηθφηεηά καο, κέξνο ηεο νπνίαο απνηεινχλ ηα βηνινγηθά καο δεδνκέλα. Σηε 

ζπλέρεηα, ζα επεθηαζνχκε ζην θνκκάηη ηεο ζπλαίλεζεο, πνπ είλαη ην θιεηδί 

πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαβνχκε ζεκειηψδεηο αξρέο δηθαησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιήςε ησλ γελεηηθψλ δεδνκέλσλ. Δλ ζπλερεία, ζα αλαιπζεί ην λνκηθφ ζθέινο πνπ 
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πθίζηαηαη, ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, θαζψο ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

δείμνπκε ην ηη ζπκβαίλεη ηψξα θαη πψο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ή λα επεξεαζηεί ε 

ειιεληθή, απφ ηε μέλε λνκνινγία. Σην ηειεπηαίν κέξνο, αλαιχνληαο πεξηπηψζεηο πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πξαθηηθφ ζθέινο ηεο δηαρείξηζεο ησλ γελεηηθψλ δεδνκέλσλ 

απφ κηα ππνζεηηθή θξαηηθή βηνηξάπεδα, ζα θζάζνπκε ζηε ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ, ηελ 

παξαδνρή δειαδή, φηη ππφ πξνυπνζέζεηο (φπσο ε δηαρείξηζε ηεο βηνηξάπεδαο απφ 

αλεμάξηεηεο αξρέο) δχλαηαη, είλαη ζπληαγκαηηθφ θαη δένλ, λα δεκηνπξγεζεί κηα 

ηέηνηα βηνηξάπεδα, θαζψο απφ ηε κία πιεπξά ζα βειηηψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην 

αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ, ελψ αληίζηνηρα απφ ηελ άιιε ζα εδξαηψζεη θαη ζα 

δηαθπιάμεη ηελ απηνλνκία θαη αθεξαηφηεηα ηνπ θάζε επηκέξνπο αηφκνπ πνπ 

ζπγθξνηεί ηελ θνηλσλία καο. Έηζη, ζα ζπκβεί ην εμήο παξάδνμν, ζην δπγφ φπνπ 

πξνζπαζνχλ λα ηζνξξνπήζνπλ αλά ηνπο αηψλεο νη έλλνηεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ θξάηνπο 

θαη ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη απηή ηεο ειεπζεξίαο, ζα εμπςσζνχλ ηαπηφρξνλα θαη νη 

δχν, θαη φρη ε κία εηο βάξνο ηεο άιιεο.    

 

 

Η έλλνηα ηεο Βηνηξάπεδαο θαη ε δηαρξνληθή εμέιημή ηνπο δηεζλώο 

 

 

1. Τη είλαη Βηνηξάπεδα ; 

  
Ξεθηλψληαο ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία ηεο παξνχζαο, πξέπεη λα αλαιχζνπκε 

ηελ έλλνηα ηεο Βηνηξάπεδαο, φπσο απηή έρεη εδξαησζεί ζηε ζεκεξηλή επνρή. Με ηνλ 

φξν Βηνηξάπεδα, ελλννχκε ηε ζπιινγή (ή ηξάπεδα) βηνινγηθνχ ηζηνχ (DNA, ηζηψλ, 

θ.ά.) πνπ έρνπλ ζπιιερζεί είηε ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, είηε ζην πιαίζην 

εθπαηδεπηηθψλ ή εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ, ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ ηνκέα. 
2
 Έλαο 

δηαθνξεηηθφο ηξφπνο νξηζκνχ ησλ Βηνηξαπεδψλ, ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο εξεπλεηέο, 

δελ έρεη λα θάλεη κε ην ζθνπφ ηεο ζπιινγήο, αιιά κε ηελ νξγάλσζε απηψλ, 

επηζεκαίλνληαο φηη πξφθεηηαη γηα θνξέα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

απνζθνπεί ζηε ζπιινγή θαη θαηαρψξηζε γελεηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

θιηληθψλ δεδνκέλσλ, γηα κηα δεδνκέλε ή ζε πεξίπησζε αλψλπκσλ δεδνκέλσλ κε 

πξνζδηνξηζκέλε θαη ην νπνίν πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηάγλσζεο, 

ηεο κειέηεο θαη ηεο έξεπλαο. 
3
  

Σηνλ νξηζκφ πνπ πεξηέρεηαη ζηε Σχζηαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα 

ηηο ηξάπεδεο αλζξσπίλνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ, ε έκθαζε έρεη λα θάλεη κε ηε θχζε ηνπ 

θνξέα πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο κε θεξδνζθνπηθφο, θαζψο θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

επηηειεί (ζπιινγή, ζχγθξηζε, δηαηήξεζε, θαη δηαλνκή ηνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ). 
4
  

Κάζε δείγκα βηνινγηθνχ πιηθνχ, ζπλνδεχεηαη απφ έλα αξρείν, ην νπνίν 

πεξηέρεη πξνζσπηθά δεδνκέλα θπξίσο (αιιά φρη κφλν) ηαηξηθήο θχζεσο.
5
 Τα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα έρνπλ θαηαρσξεζεί σο ιέμεηο, εηθφλεο, αιιεινπρία 

βάζεσλ ηνπ DNA, αληηγφλα, αληηζψκαηα, κνξθνινγηθά, θπζηνινγηθά αιιά θαη 

βηνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

                                                 
2
 Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο (Δηζεγεηέο Τ. Βηδάιεο/ Κ. Μαλσιάθνπ) Έθζεζε γηα ηε ζπιινγή θαη 

δηαρείξηζε ησλ Γελεηηθψλ Γεδνκέλσλ, ζει. 1-3 
3
 Recommendations on the ethical, legal and social implications of genetic testing, European 

Commission , Directorate General for research, Brussels 2004, ζει. 40 
4
 Council of Europe, Recommendation No R94, 1 on Human Tissue Banks.  

5
 Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο (Δηζεγεηέο Τ. Βηδάιεο/ Κ. Μαλσιάθνπ) Έθζεζε γηα ηε ζπιινγή θαη 

δηαρείξηζε ησλ Γελεηηθψλ Γεδνκέλσλ, ζει. 1-3 
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Σπλεπψο, ηα γελεηηθά δεδνκέλα απνηεινχλ θαηεγνξία ησλ πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέρζεθαλ κεηά απφ γελεηηθέο αλαιχζεηο ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ πνπ θπιάζζεηαη 

ζηηο βηνηξάπεδεο. Τα γελεηηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

πνιιαπιαζηάδνπλ ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πξνζβνιή δηθαησκάησλ πνπ ελέρεη ε 

επεμεξγαζία απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε ζε 

χζηεξα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο. Μηιψληαο γηα ηα δεδνκέλα απηά, νθείινπκε λα 

αλαθέξνπκε φηη πξφθεηηαη γηα δεδνκέλα πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο αλάιπζεο 

απεηξνειάρηζηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή ή δηφξζσζε, είλαη 

άγλσζηα ζηνλ ίδην ην θνξέα ηνπο, ελψ είλαη θξίζηκα γηα ηελ ίδηα ηε δσή θαη ην 

κέιινλ ηνπ. 
6
 
7
  

Οη ζθνπνί ηεο δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο κηαο Βηνηξάπεδαο, πνηθίινπλ. Ο 

πην γλσζηφο θαη ζπλήζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηαηξηθήο 

έξεπλαο. Σηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, ε ζχζηαζή ηεο έρεη λα θάλεη κε ηε 

δηαθχιαμε ηεο ελλφκνπ ηάμεσο θαη ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο πνπ 

κπνξεί λα επέρνπλ ε πξφιεςε θαη ε δηαιεχθαλζε εγθιεκάησλ, κέζσ ζπιινγήο θαη 

δηαζηαχξσζεο βηνινγηθνχ πιηθνχ απφ ηηο αξρέο. 
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Πεξηπηψζεηο Βηνηξαπεδψλ ζε δηεζλέο επίπεδν 

 

 

 

Α)ε πεξίπησζε ησλ Ζ.Π.Α 

 

ηαλ ε αλάιπζε DNA πξσηνεηζήρζε ζην ακεξηθαληθφ λνκηθφ ζχζηεκα ην 

1987, δηθαζηέο θαη εηζαγγειείο θάλαλε ιφγν γηα ηε «κέγηζηε θαηλνηνκία ζηε κάρε 

θαηά ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, απφ ηελ επνρή ησλ απνηππσκάησλ». 
9
 Ο ηχπνο επηζήκαηλε 

ην φηη ε λέα απηή ηερληθή ζα ήηαλ κηα επαλάζηαζε ζηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ. Καη ήηαλ 

φλησο έηζη. Τηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, ε αλάιπζε βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ έρεη 

                                                 
6
 Human Genetics Commission (UK), Whose hands on your genes?- Discussion Document, 2001, ζει.7 

7
 Laurie, G., Genetic Privacy- A Challenge to Medico-legal Norms, Cambridge 2002, ζει. 104 

8
 Ση Σ: βι. επφκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζεο 

9
 People of New York vs. George Wesley and Cameron Bailey 1988 
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νδεγήζεη ζηε  δηαιεχθαλζε ακέηξεησλ εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ, πνπ εηδάιισο ζα 

είραλ θαηαρσξεζεί ζηηο «αλεμηρλίαζηεο ππνζέζεηο», βάδνληαο πίζσ απφ ηα θάγθεια 

ηεο θπιαθήο ρηιηάδεο δξάζηεο, ελψ εληάικαηα ζπιιήςεσλ έρνπλ εθδνζεί βάζεη 

βηνινγηθψλ επξεκάησλ.
10

 Φηιηάδεο γελεηηθά πξνθίι βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζε κηα 

εζληθή βάζε γελεηηθψλ δεδνκέλσλ , έηνηκα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνλνκή 

δηθαηνζχλεο. Ζ αλάιπζε γελεηηθψλ δεδνκέλσλ έρεη επηηξέςεη ζην λα αθεζνχλ 

ειεχζεξα 250 άηνκα ιφγσ πιάλεο δηθαζηεξίνπ, πξάγκα ην νπνίν θαηαδεηθλχεη ηα 

θελά ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο παγθνζκίσο. 
11

  

Απφ ην 1984 ην FBI άξρηζε λα θάλεη έξεπλεο σο πξνο ηελ επεμεξγαζία θαη 

δηαρείξηζε γελεηηθψλ δεδνκέλσλ. ιεο νη πξνζπάζεηεο δηαιεχθαλζεο θαη έξεπλαο ησλ 

αξρψλ, βαζίδνληαλ ζηα εξγαζηήξηα θαη ηα ζπζηήκαηα ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Γξαθείνπ 

Δξεπλψλ, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη εζηθφηεηα ηεο 

κεζφδνπ απνθιεηζηηθήο δηαρείξηζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απεπζείαο απφ ηηο αξρέο. 

Πξφζθαηα, ζεκαληηθά debate αλάκεζα ζε ελψζεηο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ, θαη δησθηηθέο αξρέο θαη ππεξεζίεο αζθαιείαο ησλ ΖΠΑ, έρνπλ σο 

ζεκείν αληηπαξάζεζεο ηελ παλεζληθή Βηνηξάπεδα ησλ ΖΠΑ, γλσζηή σο CODIS 

(Combined DNA Index System). Ζ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ δηθηχνπ έιαβε ρψξα ην 

1998, παξφιν πνπ ην FBI είρε μεθηλήζεη λα θηηάρλεη ηε δηθηά ηνπ βηνηξάπεδα εζληθήο 

εκβέιεηαο απφ ην 1990, ζηα πιαίζηα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 
12

 Σήκεξα, ε 

Βηνηξάπεδα ηνπ FBI είλαη ζπλδεδεκέλε κε πάλσ απφ 170 εξγαζηήξηα 

παλακεξηθαληθά, θαη πεξηέρεη 7.940.321 πξνθίι δξαζηψλ θαη 306.000 πξνθίι 

βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηφπνπο εγθιεκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε 50 Πνιηηείεο. 

Σχκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηνπ FBI, σο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010 ην 

ζχζηεκα CODIS είρε ειέγμεη 17.600 πεξηπηψζεηο, βνεζψληαο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

109.900 έξεπλεο. 
13

  

Τα θξηηήξηα εηζαγσγήο δεηγκάησλ ζην ζχζηεκα, έρνπλ λα θάλνπλ κε ην 

Οκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα ησλ Ζ.Π.Α θαηαξρήλ, θαζψο νη αλεμάξηεηεο πνιηηείεο 

θαζνξίδνπλ πνηνο εζσθιείεηαη ζηηο ηνπηθέο βηνηξάπεδεο. Ζ πξάμε λνκνζεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ «DNA Fingerprinting Act» ην 2005, επηηξέπεη ζην ζχζηεκα CODIS λα 

εκπεξηέρεη φ,ηη δείγκα έρεη ζπιιερζεί απφ ηηο πνιηηεηαθέο δησθηηθέο αξρέο θαη επίζεο 

επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή δεηγκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπιιήςεηο νκνζπνλδηαθψλ 

ππεξεζηψλ αιιά θαη απφ κε-ακεξηθαλνχο πνιίηεο. 
14

    

 

 

 

Β) ε πεξίπησζε ηεο Απζηξαιίαο 

 

 

Τν 1989 έιαβε ρψξα ε πξψηε απφθαζε δηθαζηεξίνπ φπνπ ελεπιάθε ην 

δήηεκα ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ DNA. Ζ Βηθηνξηαλή θπβέξλεζε, ελεξγνπνίεζε 

ηε πξψηε δηάηαμε θαηά ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε ζπιινγή δεηγκάησλ βηνινγηθνχ 

πιηθνχ απφ ηφπν εγθιεκάησλ θαη ππφπηνπο γηα ηέιεζε θαθνπξγεκάησλ. 
15

 
16
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11

 Innocence Project 2010 : Ννκηθφο Όκηινο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 
12

 Buttler 2005: 438 
13

 Federal Bureau of Investigation Statistics 2009 
14

 Aronson, J., Governing forensic DNA technology in the USA, Cambridge University Press, pp. 249-

255  
15

 Victorian parliament Law Reform Committee 2004:60 
16
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Πξνθεηκέλνπ λα επέιζνπλ θαη λα εθαξκνζηνχλ απηέο νη αιιαγέο θαζ’ 

άπαζα ηε ρψξα, ρξεηάζηεθε λα ππάξμνπλ κεηαξξπζκίζεηο ζηε λνκνζεζία, νχησο ψζηε 

λα ηεξεζεί έλα επίπεδν πνηνηηθφ θαη έλα πιαίζην νκνγελνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

επεμεξγαζίαο ησλ εξγαζηεξίσλ. 
17

  

Τν 1991, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέσο, 

ε Δπηηξνπή Αμησκαηνχρσλ γηα ην Μνληέιν ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (MCCOC) κε 

αληηπξνζψπνπο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο Απζηξαιηαλέο Γηθαηνδνζίεο, κε εηδίθεπζε ζην 

Πνηληθφ Γίθαην, μεθίλεζαλ λα επεμεξγάδνληαη έλα Δζληθφ Μνληέιν Πνηληθνχ 

Κψδηθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ελφο λνκνζρεδίνπ ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο σο 

πξνο ηε δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο 

(Model Forensics procedures Bill). 
18

 
19

  

Γχξσ ζην 1998, νπφηε θαη αλαπηχρζεθε φπσο πξναλαθέξακε ην ζχζηεκα 

CODIS ζηηο Ζ.Π.Α, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο λένπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

δηεξεχλεζεο θαθνπξγεκάησλ ζηελ Απζηξαιία, κε ην θσδηθφ φλνκα CrimTrac 

Agency , ην νπνίν ζα απνηειείην απφ κηα online παλεζληθή Βηνηξάπεδα, σο θχξην 

ζπζηαηηθφ. Τν ζχζηεκα εληάζζεηαη θαη εδξάδεηαη ζην γξαθείν ηνπ Γεληθνχ 

Δηζαγγειέσο θαη ζα αλαπηπζζφηαλ κε ζπλεξγαζία ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ ηνπηθψλ 

θπβεξλήζεσλ. Δπίζεο, λνκηθά ζα δηέπεηαη απφ ηελ λνκνζεηηθή πξάμε πεξί 

Σπιινγηθήο Γηαθχιαμεο ηεο Ηδησηηθφηεηαο (Commonwealth’s Privacy Act) ηνπ 1988. 

Έηζη, ελδπλακσκέλεο πξαθηηθέο σο πξνο ηε πεξηθξνχξεζε ηεο ηδησηηθφηεηαο απφ 

πιεπξάο ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο εηζήρζεζαλ θαη 

πξνεηνηκάζηεθαλ λα ιάβνπλ ρψξα.   

ια απηά, ζπλεηέιεζαλ ζην λα δεκηνπξγεζεί κηα εζληθή Βηνηξάπεδα. Έσο 

ην 2002, ην ζχζηεκα CrimTrac ζπλεηέιεζε επίζεο, ζην λα δεκηνπξγεζεί ε Δζληθή 

Βηνηξάπεδα Δγθιεκαηηθψλ Δξεπλψλ (NCIDD), έλα θαηλνχξην Δζληθφ 

απηνκαηνπνηεκέλν Σχζηεκα αλαγλψξηζεο απνηππσκάησλ, θαη έλα Δζληθφ ζχζηεκα 

Γξαζηψλ Δγθιεκάησλ θαηά Αλειίθσλ. 
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ)Ζ πεξίπησζε ηεο Απζηξίαο 

 

Τελ 1
ε
 Οθησβξίνπ ηνπ 1997, ε Απζηξηαθή Βηνηξάπεδα αζθαιείαο θαηέζηε 

επηρεηξεζηαθή, νχζα απφ ηηο πξψηεο παγθνζκίσο ηνπ είδνπο ηεο κε ηηο πξψηεο ζηελ 

Δπξψπε λα είλαη ζε ιεηηνπξγία ήδε 2 ρξφληα ηφηε, ζε Αγγιία θαη Οπαιία.  

Έλα ρξφλν κεηά ηελ ίδξπζή ηεο, ε αζηπλνκία αλαθνίλσζε φηη 150 

εγθιήκαηα είραλ εμηρληαζηεί βάζεη ησλ βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηεο βηνηξάπεδαο . Έσο 
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 New South Wales Ombudsman 2001:6 
19

 Hindmarsh, R., Biosurveillance and biocivic concerns to Australia, Cambridge University Press, p. 
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20

 Hindmarsh, R., Biosurveillance and biocivic concerns to Australia, Cambridge University Press, p. 
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ην 2004, απηφ ην λνχκεξν είρε εθηνμεπζεί ζε πάλσ απφ 1400, θαη ζπλέρηζε λα 

απμάλεη ζηα 9.973 ην 2008.
21

 Σε ζρέζε κε ηηο κεηξήζεηο ζε επξσπατθφ επίπεδν, ε 

Απζηξηαθή Βηνηξάπεδα αλήθεη ζηηο κεγαιχηεξεο ζηελ Δπξψπε θαη αλάκεζα ζηηο 

κεγαιχηεξεο παγθνζκίσο. 
22

  

Ο θνξέαο επνπηείαο ηεο απζηξηαθήο Βηνηξάπεδαο, είλαη ην Οκνζπνλδηαθφ 

Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, θαη δηέπεηαη απφ ηε λνκνζεηηθή πξάμε πεξί ‘αζηπλνκηθήο 

αζθάιεηαο» 
23

 Ο λφκνο επίζεο δηαζαθελίδεη φηη ν ζπκπξάηησλ πνπ δηεξεπλά ηελ 

θπηηαξηθή γελεηηθή εμέηαζε δελ πξέπεη λα ιάβεη νπδεκία πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν αλήθεη ην πιηθφ.  

Ο απζηξηαθφο λφκνο δε ζέηεη ειηθηαθνχο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηα άηνκα 

απφ ηα νπνία κπνξεί λα ιεθζεί βηνινγηθφ πιηθφ. Πξαθηηθά βέβαηα, νη δησθηηθέο αξρέο 

απνθεχγνπλ λα ιάβνπλ βηνινγηθφ πιηθφ απφ άηνκα θάησ ησλ 10 εηψλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην πεξηζψξην ιάζνπο θαη λφζεπζεο ηνπ 

ηφπνπ ηνπ εγθιήκαηνο κε άζρεην βηνινγηθφ πιηθφ, ηα εγθιεκαηνινγηθά εξγαζηήξηα 

ππνρξενχληαη λα εμεηάζνπλ ην πιηθφ ζε άιιν κέξνο. Οη αλαιχζεηο ηνπ βηνινγηθνχ 

πιηθνχ, ιακβάλνπλ ρψξα ζε ηξία δηαθνξεηηθά εξγαζηήξηα, φια κέξε αθαδεκατθψλ 

ηδξπκάησλ: ηκήκα Βηνταηξηθήο (University of Innsbruck) θαη 2 ηκήκαηα Ηαηξηθήο 

(University of Vienna, University of Salzburg). 

 

 

 

 

Γ) Ζ πεξίπησζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

 

Σηε Βξεηαλία, ε πηζαλφηεηα ιήςεο βηνινγηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο ηφπνπο 

εγθιεκάησλ, δεκηνχξγεζε άκεζν θαη ηεξάζηην ελδηαθέξνλ ζηηο δησθηηθέο αξρέο, νη 

νπνίεο μεθίλεζαλ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα (κέζσ ηεο UK Forensic Science Service- 

FSS) ηα νπνία απνζθνπνχζαλ ζηε δεκηνπξγία πξνθίι απφ ηφπνπο εγθιεκάησλ, ηα 

νπνία ζα δηαζηαπξψλνληαλ κε βηνινγηθφ πιηθφ πηζαλψλ ππφπησλ.  

Σηε Μεγάιε Βξεηαλία, είρακε εμειίμεηο θαη ζηνλ ηξφπν ιήςεο πιηθνχ αιιά 

θαη ζηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο, απφ ηε βηνινγηθή-επηζηεκνληθή ζθνπηά. Έηζη, ε 

απνζήθεπζε γηγαληψζεθε, κε απνηέιεζκα λα ηδξπζεί θεληξηθά ε εζληθή βηνηξάπεδα 

Αγγιίαο θαη Οπαιίαο (NDNAD), ε νπνία δηέπεηαη απφ λνκηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ην 

πψο δηαρεηξίδεηαη θαη ππφθεηηαη ζε επεμεξγαζία ην βηνινγηθφ πιηθφ. Ωο πξνο ηε 

δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ, ε ππνρξέσζε πνπ πθίζηαηαη, 

είλαη λα αθνινπζείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία νη ειεγθηέο ηνπ 

εηζαθηένπ πιηθνχ ηεο βηνηξάπεδαο  ελεκεξψλνπλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο 

NDNAD ζρεηηθά κε ην πιηθφ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα επεμεξγαζηνχλ ην 

πιηθφ. Όζηεξα, νη δηαρεηξηζηέο ππνρξενχληαη λα ζπληάμνπλ πξσηφθνιιν δηαδηθαζηψλ 

θαη νκνγελνπνίεζεο απφδνζεο 
24

, ζρεηηθά κε ηηο εηζαγσγέο ζηε βηνηξάπεδα 

πιεξνθνξηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πιηθφ . Τξίηνλ, νη επηβιέπνληεο ζέηνπλ θξηηήξηα 

γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ θηη ζπιινγήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο δησθηηθέο 

αξρέο , πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ πιηθφ απφ ππφπηνπο ή εζεινληέο απφ ην ζεκείν ηνπ 
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 European network of Forensic Science institutes, 2009 
22

 Nuffield Council; European network of Forensic Science institutes, 2009 
23

 Sicherheitspolizeigesetz, SPG, BGB1 Nr 56/2006 [67-75]Οη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο 67-75, 

δηαζαθελίδνπλ φηη ην βηνινγηθφ πιηθφ κπνξεί λα ιεθζεί κφλνλ εθφζνλ ην πξφζσπν εξεπλάηαη ζρεηηθά κε 
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24
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εγθιήκαηνο. Τέινο, νη επηβιέπνληεο ηεο βηνηξάπεδαο γλσκνδνηνχλ ζην Γ.Σ. ζρεηηθά 

κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ. Τα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηηο λφξκεο 

θαηαιιειφηεηαο, ηα ζέηεη εμσηεξηθή αξρή, ην UKAS (United Kingdom Accreditation 

Service).    

Παξά ηε 15εηή θαη πιένλ δηφγθσζε θαη επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο NDNAD, 

κφιηο πξφζθαηα άξρηζαλ λα αλαθχπηνπλ δεηήκαηα εζηθήο θαη πξνβιεκαηηζκνχ. Έσο 

ηψξα, θαίλεηαη φηη ην φιν εγρείξεκα έρεη ζηεθζεί απφ επηηπρία σο πξνο ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ε επηηπρία φκσο ελ ζπγθξίζεη κε άιινπο 

θνηλσληθνχο θαη εζηθνχο ηνκείο, απνηειεί έλα εξψηεκα πνπ ρξήδεη κειινληηθήο 

απάληεζεο.
25

 

 

 

Δ) Ζ πεξίπησζε ηεο Οιιαλδίαο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ε εμέηαζε DNA θαζηεξψζεθε σο 

κέζν παξνρήο λνκηθήο απφδεημεο έλαληη ζνβαξφηαησλ εγθιεκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ζθαγήο θαη θφλνπ.  

Τν 1997, ηδξχζεθε ε Οιιαλδηθή Βηνηξάπεδα. Έσο ην 2009, ε βηνηξάπεδα 

πεξηείρε πεξηζζφηεξα απφ 132.000 δείγκαηα βηνινγηθνχ πιηθνχ, φια κέξνο ελφο 

πιεζπζκνχ 16 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ. Τα πεξηζζφηεξα δείγκαηα έρνπλ ιεθζεί απφ 

θαηαδηθαζκέλα άηνκα, αιιά ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη χπνπηνη θαη 

απνζαλφληα ζχκαηα. Τν βηνινγηθφ πξνθίι ελφο θαηαδηθαζκέλνπ, απνζεθεχεηαη γηα 

20 ρξφληα κεηά απφ ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο, γηα έγθιεκα γηα ην νπνίν ζχκθσλα 

κε ηνλ Πνηληθφ ηνπο Κψδηθα, θαηαδηθάδεζαη γηα πάλσ απφ 6 ρξφληα. Τν πξνθίι 

αθαηξείηαη αλ δελ ππάξμεη θαηαδίθε.
26

  

 

Ση’) Ζ πεξίπησζε ηεο Ννξβεγίαο 

 

Τνλ Ηνχιην ηνπ 2004, ε Ννξβεγηθή θπβέξλεζε έδσζε εληνιή ζηε ιεγφκελε 

επηηξνπή Strandbakken
27

 λα εμεηάζεη αιιαγέο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο αληεγθιεκαηηθήο βηνηξάπεδαο, πνπ είρε ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 1999.  

Σηα ηέιε ηνπ 2005, αθξηβψο 10 ρξφληα κεηά απφ ηελ απφθαζε ίδξπζεο ηεο 

βηνηξάπεδαο, ε επηηξνπή ππέβαιιε κηα ιεπθή έθζεζε ζηε λνξβεγηθή βνπιή, ζηελ 

νπνία ππνζηήξηδε ηελ επέθηαζε ηεο λνξβεγηθήο βηνηξάπεδαο, ελψ έγεηξε έλαλ αξηζκφ 

δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο βηνηξάπεδαο ζηελ άζθεζε ηνπ Πνηληθνχ Γηθαίνπ.  

Γχν ρξφληα κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο, ην Γεθέκβξην ηνπ 2007 ε 

λνξβεγηθή βνπιή απνθάζηζε κε λφκν ηελ επέθηαζε ηεο βηνηξάπεδαο, 

ρξεκαηνδνηψληαο ηελ κε 64 εθαη. Kroner. Σχκθσλα κε απηφ ην λφκν, ε λέα 

βηνηξάπεδα δελ ζα εκπεξηέρεη κφλν βηνινγηθφ πιηθφ θαηαδηθαζζέλησλ γηα ζνβαξά θαη 

εηδερζή εγθιήκαηα, αιιά ζα εκπεξηέρεη θαη πιηθφ θαηαδηθαζζέλησλ γηα νπνηνδήπνηε 

αδίθεκα ην νπνίν ζηεξεί ηελ ειεπζεξία θαη επηζχξεη πνηλή θπιάθηζεο.  

Έσο ην Σεπηέκβξην ηνπ 2008, ε λνξβεγηθή βηνηξάπεδα απνηειείην απφ ηξία 

επίπεδα: πξψηα είλαη ε βηνηξάπεδα έξεπλαο, πνπ πεξηέρεη βηνινγηθφ πιηθφ απφ άηνκα 

γηα ηα νπνία ππάξρνπλ βάζηκεο ππνςίεο φηη έρνπλ δηαπξάμεη παξάλνκε πξάμε. Δίλαη 

                                                 
25

 Williams, R., DNA Databases ad forensic imaginary, Cambridge University Press, pp.142-149 
26

 Toom, V., Inquisitorial forensic DNA profiling in the Netherlands, Cambridge University Press, 

pp.175-179 
27

 Ση Σ: επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ 5 άηνκα: επηθεθαιήο έλαο θαζεγεηήο Ννκηθήο θαη κέιε έλαο 

δεκφζηνο θαηήγνξνο, έλαο δηθεγφξνο, έλαο εθπξφζσπνο ηνπ National Criminal Investigation of Norway, 

θαη ν δηεπζπληήο ηεο Ννξβεγηθήο Δπηζεψξεζεο δεδνκέλσλ. 
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κηα πξνζσξηλή εζσηεξηθή βηνηξάπεδα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αζηπλνκίαο. Αλ ε 

ππνςία δελ επζηαζεί, ηφηε ην πξνθίι δηαγξάθεηαη. Σην δεχηεξν επίπεδν ππάξρνπλ ηα 

βηνινγηθά πξνθίι θαηαδηθαζζέλησλ γηα εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, γηα ηηο νπνίεο 

πξνβιεπφηαλ θπιάθηζε φπσο είπακε. Τα πξνθίι απηά δηαγξάθνληαη κεηά ην πέξαο 

πεληαεηίαο απφ ην ζάλαην ηνπ θαηαδηθαζζέληνο. Τέινο, ζην ηξίην επίπεδν, βξίζθεηαη 

ην βηνινγηθφ πιηθφ πνπ έρεη βξεζεί ζε ηφπνπο εγθιήκαηνο. Έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 

2009, ην 2ν επίπεδν θαηαδηθαζζέλησλ πεξηείρε 13.947 πξνθίι θαη ην 3ν επίπεδν 

επξεζέληνο βηνινγηθνχ πιηθνχ αξηζκνχζε 5.025 πξνθίι. Απηά ηα λνχκεξα 

θαηαδεηθλχνπλ φηη πεξίπνπ ην 0.3% ηνπ λνξβεγηθνχ πιεζπζκνχ ησλ 4.8 εθαη. 

θαηνίθσλ,  είρε απνζεθεπκέλν βηνινγηθφ πξνθίι ζηελ εζληθή βηνηξάπεδα. Μηα 

ελδηαθέξνπζα παξάκεηξνο φισλ απηψλ, έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη πθίζηαηαη θαη 

εζεινληηθή δσξεά βηνινγηθνχ πιηθνχ, θαηά ην νπνίν ην πιηθφ απνζεθεχεηαη ζην 2ν 

επίπεδν, ελψ θπζηθά δχλαηαη λα δηαγξαθεί ην πξνθίι, θαη’αίηεζηλ ηνπ αηφκνπ, 

νπνηεδήπνηε, αλ θαη δελ έρεη ζπκβεί θάηη ηέηνην. 
28

 

 

 

Γεληθφηεξα, επεηδή ηα γελεηηθά δεδνκέλα είλαη εηδηθφο θιάδνο δεδνκέλσλ, 

παξαηεξνχκε ηα απμεκέλα κέηξα πξσηνθφιισλ αζθαιείαο πνπ πθίζηαληαη θαη 

δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Βηνηξαπεδψλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα δεδνκέλα απηά 

απνθηψληαη κέζσ ηεο αλάιπζεο απεηξνειάρηζηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή ή 

δηφξζσζε, ελδέρεηαη λα αθνξνχλ θαη ηξίηα άηνκα, ελψ παξάιιεια είλαη θξίζηκα γηα ην παξφλ θαη ην 

κέιινλ ηνπ. 
29

 

Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ζεσξείηαη φηη πξνζδίδνπλ ζηε γελεηηθή πιεξνθνξία κηα 

απμεκέλεο βαξχηεηαο ζεκαζία, κε πξνεθηάζεηο ζηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ αηφκνπ 

θαη έηζη δηθαηνινγείηαη ε απαίηεζε ιήςεο ξπζκηζηηθψλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ. Ζ πξνζέγγηζε 

απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ φξν «Γελεηηθή εμαηξεζηκφηεηα» θαη ε πηνζέηεζε απηήο ηεο άπνςεο 

έρεη λα θάλεη κε δηαθφξνπο ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε θφβνπο πεξηζηνιήο ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ θαη κε πξνζδνθίεο γηα ηελ εμέιημε ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ (αλ θαη ε παξνχζα δελ 

εμεηάδεη απηήλ ηελ πηπρή). 

Οη ιφγνη απηνί έρνπλ λα θάλνπλ ζπλνπηηθά κε  ηελ πξνζδνθία αλαθάιπςεο ζπζρεηίζεσλ 

αλάκεζα ζε γνλίδηα θαη αζζέλεηεο, κε ηελ αλαγλψξηζε πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

παξνπζηάδνπλ πξνδηάζεζε γηα αζζέλεηεο, κε ηζηνξηθά δεδνκέλα φπσο ηα πξνγξάκκαηα επγνληθήο 

ζηε λαδηζηηθή Γεξκαλία κε ζηφρν ηελ εμφλησζε εθαηνκκπξίσλ Δβξαίσλ, κε ηελ επηθξάηεζε 

πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ γηα ζπάληεο γνληδηαθέο εμεηάζεηο, κε ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, κε ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ή θσδηθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ, κε ηνλ 

θίλδπλν πεξηνξηζκνχ ηεο απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ ηδηαίηεξα φηαλ γηα παξάδεηγκα αζθαιηζηέο, 

εξγνδφηεο ή εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε γελεηηθή πιεξνθνξία θαη 

κπνξνχλ λα θαζηεξψζνπλ άηππα φξηα «γελεηηθήο θαηαιιειφηεηαο» γηα απηνχο, κε ηελ θαζηέξσζε 

δηαθξίζεσλ βάζεη ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηέινο κε ηελ ελδερφκελε απψιεηα ειέγρνπ 

ησλ ππνθεηκέλσλ επί ησλ δεηγκάησλ. 

Βάζεη απηψλ, θαζίζηαληαη εκθαλή ηα ελδερφκελα δεηήκαηα ειεπζεξίαο, απηνλνκίαο, 

ηδησηηθφηεηαο θαη πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ πνπ εγείξνληαη, θαη ηα νπνία θαινχληαη κέζσ 

πξσηνθφιισλ αζθαιείαο λα απνηξέςνπλ νη δηαρεηξηζηέο Βηνηξαπεδψλ, ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ 

πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία ηνπο. 

 

 

                                                 
28

 Dahl Yttri, J., DANN the Nor-way; black-boxing evidence, Cambridge University Press, pp.197-199 
29

 Μήηξνπ, Λ., Έξεπλα θαη γελεηηθά δεδνκέλα, ζεηξά Γίθαην θαη Κνηλσλία ζηνλ 21
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 αηψλα, Δθδφζεηο 
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Αζθάιεηα ηνπ Κξάηνπο θαη ειεπζεξία ηωλ Πνιηηώλ 

 

 
Αλαινγηδφκελνη ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο θαη εμάξζεηο, ζε 

δηεζλέο επίπεδν, αληηιακβαλφκαζηε φηη ην θξάηνο θαη ηα θξάηε παγθνζκίσο 

μεθεχγνπλ απφ ηνλ πξσηαξρηθφ ιφγν χπαξμήο ηνπο, πνπ είλαη ε επεκεξία θαη 

πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ. «Δπίηεπμηο ηζνξξνπίαο κεηαμύ αζθαιείαο θαη ειεπζεξίαο: 

ηδνύ ην θιέγνλ δήηεκα ηεο επνρήο καο» , γξάθεη ν δηαπξεπήο Έιιελαο 

Σπληαγκαηνιφγνο Αξηζηφβνπινο Μάλεζεο.
30

  Ο ίδηνο ζεσξεί φηη ε ειεπζεξία, 

αηνκηθή θαη πνιηηηθή ππάξρεη έλαληη ηνπ θξάηνπο θαη εληφο απηνχ, θαη ε άζθεζή ηεο 

δελ θζάλεη ζην ζεκείν λα αληηθάζθεη ή λα θαηαζηξαηεγεί ηνλ αξρηθφ ζθνπφ, πνπ 

είλαη ε αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ ηνπ. Αζθάιεηα θαη ειεπζεξία ζπλππάξρνπλ, θαζψο δε 

κπνξεί λα ππάξμεη ε κηα ρσξίο ηελ άιιε , αιιά ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαληαη θαη 

νη δχν έλλνηεο, ε αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο πξνεγείηαη θαη ε ειεπζεξία ππνρσξεί. 

Υπέξκαρνο ηεο ηζνξξνπίαο, δίλεη ειαθξχ πξνβάδηζκα ζηελ αμία ηεο αζθάιεηαο, 

δηεπθξηλίδνληαο φκσο φηη ζε έλα θηιειεχζεξν θαη δεκνθξαηηθφ θξάηνο, ν πεξηνξηζκνί 

ηεο αηνκηθήο θαη πνιηηηθήο ειεπζεξίαο δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ θάπνηα φξηα. 

Δηδάιισο ηίζεληαη ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

θξάηνπο.  
Έηζη φπσο ηα πξνέβιεςε ν Μάλεζεο ζπλέβεζαλ ηα πξάγκαηα, κε ην 

δίιεκκα «αζθάιεηα ή ειεπζεξία» λα πιαλάηαη ζηνπο θιάδνπο ησλ λνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Δπηδηψθνληαο ηε κέγηζηε αζθάιεηα, ζα ππάξρεη απψιεηα 

θάπνηνπ κέξνπο θαη ηεο ειεπζεξίαο καο. Ζ πξνζήισζε ζηελ ειεπζεξία φπσο ηε 

βηψλνπκε απφ ηελ Δπξσπατθή Σχκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ζην εμήο 

ΔΣΓΑ) απνδπλακψλεη έλα κέξνο ηεο θαηαζηαιηηθήο εμνπζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εγθιεκάησλ αθήλνληαο ελ κέξεη ηελ θνηλσλία επάισηε ζε πξνζβνιέο αηνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ έλλνκσλ αγαζψλ απηήο. Αιινηψλεηαη ν θηιειεχζεξνο ραξαθηήξαο κηαο 

θνηλσλίαο, αλ επηιέμνπκε ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα. Αιιά θαη αλ δηαηεξήζνπκε 

απηφλ ην ραξαθηήξα, αιινηψλεηαη ην ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο ζε 

ζρεκαηηζκνχο, πνπ είλαη ε εηξεληθή θαη αζθαιήο δηαβίσζε-ζπκβίσζε ησλ 

αλζξψπσλ. ,ηη δειαδή πξνζηίζεηαη απφ ηελ αζθάιεηα, αθαηξείηαη απφ ηελ 

ειεπζεξία, θαη ην αληίζεην.  

Σην ζεκείν απηφ, ζα ήηαλ θξείηηνλ λα αλαθεξζνχκε ζηνλ Thomas Hobbes 

(1588-1679), ν νπνίνο ελέηαμε ηε ζεσξία ηνπ «θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ» ζε έλα 

εθηελέο θηινζνθηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζπγρσλεχεη δεκηνπξγηθά ηξείο νπζηαζηηθά 

παξαδφζεηο: ην κεραληζηηθφ πιηζκφ, ηε λνκηλαιηζηηθή παξάδνζε θαη ην 

κεζνδνινγηθφ λεναξηζηνηειηζκφ.
31

 Ζ πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ Hobbes πξνθχπηεη σο 

απνηέιεζκα ηεο αλζξσπνινγηθήο απαηζηνδνμίαο ηνπ, θαζψο ε ηνπνζέηεζή ηεο 

απέλαληη ζηελ αλζξψπηλε θχζε είλαη αξλεηηθή. Ο άλζξσπνο ζηε θπζηθή ηνπ 

θαηάζηαζε δηαζέηεη απεξηφξηζηε ειεπζεξία αιιά βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο θφβνπ θαη 

αλαζθάιεηαο. Κίλεηξν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ είλαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ θαη 

πξσηίζησο ην έλζηηθην ηεο απηνζπληεξήζεσο. Τν πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ έξρεηαη 

ζε ζχγθξνπζε κε ηα ζπκθέξνληα ησλ άιισλ. Δπηθξαηεί κηα θαηάζηαζε πνιέκνπ 

κεηαμχ ησλ πάλησλ.  

                                                 
30

 Μάλεζεο, Α., Σπληαγκαηηθά Γηθαηψκαηα- Αηνκηθέο Διεπζεξίεο, Τφκνο Α’, Έθδνζε Γ’, Θεζζαινλίθε 

1982 , ζει. 392-393 
31

 Αηκίιηνο Μεηαμφπνπινο, Δηζαγσγή ζηο: Χνκπο, Τ., Λεβηάζαλ, κηθ. Γξ.Παζραιίδε, Αηκ. 

Μεηαμφπνπινο, εθδ. Γλψζε, Αζήλα 2006, ζει. 11-25 
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Δθθηλνχκελνο απφ απηήλ ηελ απαηζηφδνμε αλζξσπνινγηθή ζεψξεζε θαη 

κε ππφβαζξν ηνλ αηνκηθηζκφ, ν Hobbes παξνπζίαζε ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην ζην 

έξγν ηνπ «Λεβηάζαλ»
32

, σο απνξξένλ απφ δχν δπλάκεηο: ην αδίζηαθην πξνζσπηθφ 

ζπκθέξνλ θαη ηελ επηζπκία λα ιήμεη απηή ε θαηάζηαζε. Οη άλζξσπνη είλαη ίζνη 

αλακεηαμχ ησλ, αθνχ ν έλαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαθφ ζηνλ άιινλ , ιφγσ ηνπ 

θφβνπ ηνπ ελφο πξνο ηνλ άιιν. Ο ακνηβαίνο θφβνο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε, απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε γηα ην θνηλσληθφ 

ζπκβφιαην.  

Έηζη, ε πνιηηηθή θνηλφηεηα απνηειεί νξζνινγηθή επηινγή. Τν άηνκν 

εθρσξεί ηα πξν-θνηλσληθά θπζηθά ηνπ δηθαηψκαηα, γηα λα απνθχγεη ην καξηχξην ηεο 

αλαζθάιεηαο. Κάζε αηνκηθή εμνπζία εθρσξείηαη θαη ζχκθσλα κε κηα ζχκβαζε πνπ 

ππνγξάθνπλ φινη κε φινπο, κεηαβηβάδεηαη ζε έλα κφλν πξφζσπν ή ζε νκάδα 

πξνζψπσλ. Ζ ακνηβαηφηεηα είλαη θαζνξηζηηθφο φξνο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Ζ ακνηβαία 

κεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο είλαη ην ιεγφκελν θνηλσληθφ ζπκβφιαην.
33

 Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ακνηβαίαο εθρψξεζεο θαη κεηαβίβαζεο εμνπζηψλ, πξνθχπηεη ν Λεβηάζαλ-

θξάηνο, ν αλψηαηνο άξρσλ θαη ε πνιηηηθή θνηλφηεηα. Τν ζπκβφιαην θαηαιήγεη ζε 

θνηλφηεηα θπξηάξρνπ-ππεθφνπ. 
34

Απφ ηε ζηηγκή ηεο εγθαζίδξπζεο ηνπ θπξηάξρνπ, ε 

εμνπζία δελ δχλαηαη λα ακθηζβεηεζεί. Τν κφλν δηθαίσκα πνπ δηαηεξνχλ ηα άηνκα 

είλαη ην αλαθαίξεην δηθαίσκα ηεο απηνάκπλαο ζε άκεζν επίζεζε.  

Σην δεχηεξν κέξνο ηνπ Λεβηάζαλ, ν Hobbes ππεηζέξρεηαη ζε ιεπηνκέξεηεο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πνιηηηθή θνηλφηεηα θαη ζηνπο λφκνπο εμαξηψκελνπο απφ ηε 

ζέιεζε ηνπ άξρνληα. 
35

 

Σην κνληέιν ηνπ Hobbes, ηα άηνκα ή ηα ζεκεία ζην γεσκεηξηθφ ρψξν, 

πνπ ζρεκαηίδνπλ ηελ θξαηηθή θηγνχξα ηνπ Λεβηάζαλ, πθίζηαληαη κφλν κεηαθνξηθά. 

Ζ πνιηηηθή θνηλφηεηα έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε βνχιεζε ειεπζέξσλ αηφκσλ, ηα νπνία 

πξέπεη λα δηεθδηθήζνπλ ηελ χπαξμή ηνπο ζην πιαίζην ηεο αγνξάο θαζψο ε θνηλσληθή 

ζπκβίσζε πξνθχπηεη σο ζπλαιιαγή: ράλσ θάηη γηα λα θεξδίζσ θάηη άιιν. Άξα, ηα 

κέζα πνιηηηζκνχ εληφο ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο φπσο ε εξγαζία, ν πινπηηζκφο, ε 

ηέρλε, απνηεινχλ παξνρεηεχζεηο ηεο επηζεηηθφηεηαο ζε πην αλψδπλεο εθθξάζεηο.  

 
Αζθάιεηα θαη ειεπζεξία φκσο δελ ππάξρνπλ σο ελλνηνινγηθά κεγέζε, 

βάζεη νξηζκψλ, γηαηί ε απφδνζή ηνπο γίλεηαη ζπγθξηηηθά, κε πξνεγνχκελε ή 

πξνεγνχκελεο θαηαζηάζεηο ηνπ ίδηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ. Τν ίδην κέηξν αζθαιείαο, 

πνπ ζε κηα θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη θπζηνινγηθφ, ζε άιιε θνηλσλία κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί αλειεχζεξν. Απηφ γηαηί ε «ειεπζεξία» ζε κία ρψξα, κπνξεί λα 

βηψλεηαη ζε έλα θαηψηεξν επίπεδν. Δπί παξαδείγκαηη, άιιε αμία κπνξεί λα έρεη ε 

έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο γηα ηε γπλαίθα θαη ην πψο δξα ζηελ θνηλσλία κηαο ρψξαο πνπ 

δηέπεηαη απφ ην ζξεζθεπηηθφ λφκν ηεο Σαξία, θαη άιιε αμία γηα κηα γπλαίθα πνπ δεη 

ζε κηα ρψξα-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ηζνξξνπία απνθηά κηα εζηθν-

πνιηηηθή δηάζηαζε ινηπφλ.   
 

 

                                                 
32

 Ση Σ: Λεβηάζαλ, ή Ύιε, Μνξθή θαη Δμνπζία κηαο εθθιεζηαζηηθήο θαη ιατθήο θνηλφηεηαο. Τν φλνκα 

Λεβηάζαλ αιηεχζεθε ζθφπηκα απφ ηελ Παιαηά Γηαζήθε (βηβιίν ηνπ Ηψβ). Ζ εβξατθή ιέμε αλαθέξεηαη 

ζην θήηνο Λεβηάζαλ («παλ ςειφλ νξά, απηφο δε βαζηιεχο πάλησλ ησλ ελ ηνηο χδαζηλ», Ηψβ, ΜΑ’, 26) 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Φνκπο γηα λα ππνδειψζεη ηνλ απφιπην κνλάξρε 
33

 Φνκπο, Τ., Λεβηάζαλ, κηθ. Γξ.Παζραιίδε, Αηκ. Μεηαμφπνπινο, εθδ. Γλψζε, Αζήλα 2006, ζει. 202 
34

 Χνκπο, Τ., Λεβηάζαλ, κηθ. Γξ.Παζραιίδε, Αηκ. Μεηαμφπνπινο, εθδ. Γλψζε, Αζήλα 2006, ζει. 242 
35

 «Πεξί Πνιηηηθήο Κνηλφηεηαο» 
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Θα αλαβάιινπκε ηε κειέηε ζρεηηθά κε ηελ ηζνξξνπία ζηα 

πξνζηαηεπφκελα αγαζά, γηαηί ρξεηαδφκαζηε έλα ζεκείν αλαθνξάο, βάζεη ηνπ νπνίνπ 

ζα πξνζδηνξίζνπκε ην ηη είλαη ειεπζεξία. Απηφ ην ζεκείν αλαθνξάο, είλαη ε εζηθή 

θηινζνθία θαη ζπγθεθξηκέλα ε αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο εζηθήο απηνλνκίαο, ην 

βαζηθφηεξν πξνζηαηεπφκελν αγαζφ ζηε Βηνεζηθή.  
Απφ ηελ άιιε, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο, απηνλνκία 

ζεκαίλεη λα κελ ππφθεηηαη θαλείο ζηε ζέιεζε ηνπ άιινπ ή ζην λα απνιακβάλεη 

θαλείο ηε δπλαηφηεηα απζππαξμίαο, απηνθαζνξηζκνχ θαη απηνδηάζεζεο.
36

 Απφ 

λνκηθήο πιεπξάο, ε αξρή ηεο απηνλνκίαο ηεο ηδησηηθήο βνχιεζεο , εθθξάδεη ηελ 

εμνπζία ηελ νπνία δηαζέηεη ε βνχιεζε ζην λα δηακνξθψλεη δηθφ ηεο λφκν. Απηφ 

ζπληζηά άιισζηε θαη πνιηηηθή ειεπζεξία.  
Απφ ηε ζθνπηά ηεο εζηθήο θηινζνθίαο, ηφζν ν Emmanuel Kant, φζν θαη ν 

John Stuart Mill, ζπλεηέιεζαλ κε ηε ζθέςε ηνπο ζην λα εκπεδσζεί ε έλλνηα ηεο 

απηνλνκίαο, αλ θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  

 

 

1. Ζ Καληηαλή Ζζηθή 

 
Ο Ηκάλνπει Καλη ( 1724- 1804) μεθηλάεη ηελ αλάιπζε ηεο εζηθήο ηνπ 

ζεσξίαο ζην πξψην θεθάιαην ηνπ έξγνπ ηνπ «ηα Θεκέιηα ηεο Μεηαθπζηθήο ησλ 

Ζζψλ», κε ηελ πξφηαζε : «απ’φια φζα κπνξνχλ λα λνεζνχλ κέζα ή έμσ απφ απηφλ ηνλ 

θφζκν, ηίπνηα δελ ππάξρεη πνπ λα κπνξεί λα ζεσξεζεί θαιφ ρσξίο πεξηνξηζκφ, απφ κηα 

θαιή ζέιεζε».
37

   Ο Καλη μεθηλάεη λα αλαθαιχπηεη κηα απφιπηε αμία. Ζ θξηηηθή 

ηθαλφηεηα, ην ζάξξνο, ε νμπδέξθεηα, θαη φια απηά πνπ ζπλζέηνπλ έλα ραξαθηήξα, 

κπνξνχλ λα είλαη αθελφο επεξγεηηθά, αθεηέξνπ φκσο λα γίλνπλ θαη θαηαζηξνθηθά γηα 

ηελ θνηλσλία, εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο θαιή ζέιεζε. 

Ζ θαιή ζέιεζε , ζεσξεί φηη δελ είλαη θαιή ιφγσ απηψλ πνπ πεηπραίλεη, νχηε 

επεηδή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηνλ ζθνπφ.
38 

Δπίζεο, δε κπνξεί λα είλαη ην κφλν θαη νιφθιεξν αγαζφ, πξέπεη φκσο λα είλαη 

φκσο ην αλψηαην θαη φξνο χπαξμεο γηα θάζε άιιν, φπσο ε επηπρία. Ζ επηπρία 

νξίδεηαη σο ε εγθφζκηα θαηάζηαζε ηνπ έιινγνπ φληνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ θαζεηί 

ζηελ χπαξμή ηνπ βαδίδεη ζχκθσλα κε ηνλ πφζν ηνπ.
39

 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί επξχηεξα ε έλλνηα ηεο θαιήο ζέιεζεο θαη γηα λα 

δηαζθαιηζηεί, ν Καλη καο εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο , πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

θαιή ζέιεζε κε θάπνηνπο ππνθεηκεληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζθνιίεο, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαθσηηζηεί θαιχηεξα απηή.
40

 

Τα θαζήθνληα είλαη νη πξάμεηο καο νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ θαζήθνλ θαη 

φρη απιά ζχκθσλα κε ην θαζήθνλ. Απηφο είλαη θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο εζηθφηεηαο απφ 

ηε λνκηκφηεηα θαηά ηνλ Καλη. Ωο πξνο ηελ εζηθή αμία κηαο πξάμεο πνπ γίλεηαη απφ 

θαζήθνλ, απηή, δε δηαθαίλεηαη ζην ζθνπφ (ζην απνηέιεζκα δειαδή) αιιά ζην 

γλψκνλα,
41

 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν απνθαζίζηεθε ε πξάμε.
42

 
43

 

                                                 
36

 Μάλεζεο Α., Σπληαγκαηηθά Γηθαηψκαηα, Α’ Αηνκηθέο Διεπζεξίεο, Γ’ Έθδνζε, 1982, ζει. 10-11 
37

 Kant, I, Θεκέιηα ηεο κεηαθπζηθήο ησλ Ζζψλ, ζει.33 
38

 Kant, I, Θεκέιηα ηεο κεηαθπζηθήο ησλ Ζζψλ, ζει.35 
39

 Kant, I, Κξηηηθή ηνπ Πξαθηηθνχ Λφγνπ, Α224 
40

 Kant, I, Θεκέιηα ηεο κεηαθπζηθήο ησλ Ζζψλ, ζει.38 
41

 Σεκ. ηνπ Καλη: γλψκνλαο: ην ππνθεηκεληθφ αμίσκα ηεο ζέιεζεο 
42

 ΣηΣ: απηή είλαη κία ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηνπο Πξαμηαθνχο Ωθειηκηζηέο, φπσο ζα δνχκε πην θάησ 
43

 Kant, I, Θεκέιηα ηεο κεηαθπζηθήο ησλ Ζζψλ, ζει.42 
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Τν θαζήθνλ είλαη θαηά ηνλ Καλη, ε αλαγθαηφηεηα κηαο πξάμεο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ζεβαζκφ γηα ηνλ εζηθφ λφκν. Μηα πξάμε απφ θαζήθνλ, νθείιεη λα απεκπνιήζεη 

ηελ επίδξαζε ηεο ξνπήο. 

Καηφπηλ, πξνρσξάεη ζηελ πξνζηαθηηθή ή πξνζηαγή, ε νπνία δειψλεη πνηα απφ 

φιεο ηηο ελδερφκελεο πξάμεηο κνπ είλαη θαιή θαη δεηθλχεη ηνλ πξαθηηθφ θαλφλα ζε 

ζρέζε κε θάπνηα ζέιεζε. Ζ ππνζεηηθή πξνζηαγή, δειψλεη φηη κφλν ε ηάδε πξάμε είλαη 

θαιή γηα έλα ελδερφκελν ζθνπφ. Ζ θαηεγνξηθή πξνζηαγή (ζην εμήο Κ.Π), 

ραξαθηεξίδεη κία πξάμε σο αληηθεηκεληθά αλαγθαία, ρσξίο αλαθνξά ζε θάπνην άιιν 

ζηφρν θαη άξα ηζρχεη σο απνδεηθηηθφ εζηθφ αμίσκα. Γειαδή, ε Κ.Π δελ 

πξνβιεκαηίδεηαη φζνλ αθνξά ην ζηφρν ηεο, γηαηί δε ζηξέθεηαη ζε άιιν ζθνπφ πέξα 

απφ φ,ηη δηαηάδεη ην θαζήθνλ.
44

 

Οη πξνζηαγέο είλαη λφκνη πνπ πξέπεη λα ππαθνχκε αθφκε θαη αλ 

ελαληηψλνληαη νη ξνπέο καο. Μηαο θαη ν λφκνο είλαη  απφιπηνο θαη δελ επηδέρεηαη 

θακίαο εμαίξεζεο, ππάξρεη κφλν κία Κ.Π : «πξάηηε κφλν ζχκθσλα κε ηέηνην γλψκνλα, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξείο ζπλάκα λα ζέιεηο, απηφο ν γλψκνλαο λα θαηαζηεί θαζνιηθφο 

λφκνο».  

Με ηε δηαηχπσζε ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο, ν Καλη απνθεχγεη λα 

νξίζεη κηα ζπγθεθξηκέλε εζηθή αξρή βάζεη ηεο νπνίαο πξέπεη λα ελεξγνχκε. Απηφ, 

γηαηη αλ φξηδε κηα ζπγθεθξηκέλε εζηθή αξρή, ε απφθαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ δελ ζα είρε 

ηα ερέγγπα ηεο ειεπζεξίαο, θαζψο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο εζηθφηεηαο. Ζ 

αιιειεμάξηεζε ειεπζεξίαο, εζηθφηεηαο θαη απηνλνκίαο, επαλαιακβάλεηαη ζε πνιιά 

ζεκεία ηνπ έξγνπ ηνπ Καλη, θαζψο «κηαο θαη ε εζηθφηεηα πξέπεη λα πεγάδεη κφλν απφ 

ηελ ηδηφηεηα ηεο ειεπζεξίαο, ε ειεπζεξία πξέπεη λα απνδεηρηεί θαη σο ηδηφηεηα ηεο 

ζέιεζεο φισλ ησλ ειιφγσλ φλησλ» . Με ηελ ηδέα ηεο ειεπζεξίαο ζπλδέεηαη 

αδηαρψξηζηα ε έλλνηα ηεο απηνλνκίαο θαη κε απηήλ ην θαζνιηθφ αμίσκα ηεο 

εζηθφηεηαο, ην νπνίν ηδεαηά είλαη ζεκέιην ησλ πξάμεσλ φισλ ησλ ειιφγσλ φλησλ, 

φπσο θαη ν θπζηθφο λφκνο είλαη ζεκέιην φισλ ησλ θαηλνκέλσλ. ηαλ ζθεπηφκαζηε 

ηνλ εαπηφ καο ειεχζεξν, ηνλ κεηαζέηνπκε ζε έλα αλψηεξν θφζκν, θαζψο γηλφκαζηε 

κέιε ηνπ λνεηνχ θφζκνπ, απνδερφκαζηε ηελ απηνλνκία ηεο ζέιεζεο θαη καδί ηελ 

εζηθφηεηα σο αθφινπζν. 
45 

 

Ζ θαηεγνξηθή πξνζηαγή κπνξεί λα δηαηππσζεί θαη σο εμήο: Πξάηηε ζαλ λα 

έπξεπε ν γλψκνλαο ηεο πξάμεο ζνπ, λα γίλεη κε ηε ζέιεζή ζνπ θαζνιηθφο λφκνο ηεο 

θχζεο. 

Πψο κπνξεί φκσο ν εζηθφο λφκνο λα ηζρχεη απφιπηα; Απηφ επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ Καλη, φηη ν άλζξσπνο θαη θάζε έιινγν νλ ππάξρεη σο 

απηνζθνπφο θαη φρη απιά σο κέζνλ γηα απζαίξεηε ρξήζε θάπνηαο ζέιεζεο. « Ο 

άλζξσπνο πξέπεη λα ζεσξείηαη πάληα ζπλάκα σο ζθνπφο ζε φιεο ηηο πξάμεηο ηνπ, 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο, ζε άιια έιινγα φληα. 
46

 

Ο εζηθφο λφκνο είλαη ηεξφο θαη απαξαβίαζηνο. Ο άλζξσπνο είλαη αξθεηά 

αλίεξνο, αιιά ε αλζξσπφηεηα είλαη απαξαβίαζηε. ια φζα ππάξρνπλ ζηελ πιάζε-

εθηφο απφ ηα έιινγα φληα- κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζνλ.
47

 

Αληί ινηπφλ λα νξίζεη θάπνηα εζηθή αξρή, ν Καλη καο εμεγεί πψο πξέπεη 

λα πξάηηνπκε ψζηε ε πξάμε καο λα είλαη εζηθά νξζή. Έηζη, δίλεηαη ζην ππνθείκελν ε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ειεχζεξα νπνηαδήπνηε εζηθή αξρή γηα λα ξπζκίδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα λα κείλεη απνιχησο πηζηφο ζε απηήλ. 

                                                 
44

 Kant, I, Θεκέιηα ηεο κεηαθπζηθήο ησλ Ζζψλ, ζει.63 
45

 Καλη, Η,  Θεκέιηα ηεο Μεηαθπζηθήο ησλ Ζζψλ, ζει. 108-116 
46

 Kant, I, Θεκέιηα ηεο κεηαθπζηθήο ησλ Ζζψλ, ζει.80 
47

 Kant, I, Κξηηηθή ηεο Πξαθηηθνχ Λφγνπ, Α155-6 
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Υπάξρεη φκσο κηα δέζκεπζε κέζα ζε απηή ηελ ειεχζεξε επηινγή πνπ αλαθέξεη ν 

Καλη. Τν δξσλ ππνθείκελν, πξηλ απφ θάζε εζηθφ δίιεκκα νθείιεη λα αλαινγηζηεί αλ 

θάζε άιινο άλζξσπνο ζηε ζέζε ηνπ, ζα έπξαηηε ην ίδην κε απηφ.  

Έηζη, κέζα απφ ηελ θαηεγνξηθή πξνζηαγή ηνπ, ν Καλη ζέιεη λα ηνλίζεη 

ηελ αμία ηνπ απηνειέγρνπ θαη ηνπ απηνπεξηνξηζκνχ ηεο αλζξψπηλεο ζέιεζεο πάλσ 

ζηηο πξνζέζεηο ηεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αξκνληθή ζχδεπμε ηνπ 

αηνκηθνχ κε ην θαζνιηθφ ζπκθέξνλ.  

 

Ζ Κ.Π ζα δηαηππσζεί θαη σο εμήο: «πξάηηε έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηείο ηελ 

αλζξσπφηεηα ζην πξφζσπφ ζνπ ή ζε απηφ θάζε αλζξψπνπ πάληα ηαπηφρξνλα σο ζθνπφ 

θαη πνηέ κφλν σο κέζνλ». 

Ζ ηξίηε δηαηχπσζε ηεο Κ.Π είλαη απφξξνηα ηεο ζχλζεζεο ησλ πξνεγνπκέλσλ 

δχν: «Ζ ηδέα φηη ε ζέιεζε θάζε έιινγνπ φληνο είλαη έλαο θαζνιηθφο λνκνζέηεο».
48

 

Παξά ηελ ππνθεηκεληθφηεηά ηεο, ε έιινγε ζέιεζε δελ πξέπεη λα λνκνζεηεί 

ππνθεηκεληθά, αιιά λα ζηνρεχεη ζηα έιινγα σο απηνζθνπφ θαη λα ζέηεη θαζνιηθά 

έγθπξνπο λφκνπο.  

Σπλεπψο, πξνρσξψληαο ηελ εζηθή ζεσξία, ν Καλη καο αλαθέξεη φηη :« ε 

εζηθφηεηα είλαη ν ζρεηηθηζκφο ησλ πξάμεσλ πξνο ηελ απηνλνκία ηεο ζέιεζεο, δειαδή 

πξνο ηελ θαζνιηθή λνκνζεζία πνπ είλαη δπλαηή κφλν κε ηνπο γλψκνλεο ηεο ζέιεζεο. 

Απηνλνκία ηεο ζέιεζεο,  είλαη ε ηδηφηεηα απηήο λα είλαη ε ίδηα, λφκνο θαη γηα ηνλ εαπηφ 

ηεο. Άξα, ην αμίσκα (maxime) ηεο απηνλνκίαο είλαη λα κελ εθιέγσ άιινπο γλψκνλεο, 

απφ εθείλνπο πνπ κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα ηζρχζνπλ ζηε ζέιεζή κνπ σο θαζνιηθνί 

λφκνη.
49

 

Γειαδή, είκαζηε απηφλνκνη φηαλ αληηιακβαλφκαζηε ηνλ εαπηφ καο σο 

ζπλλνκνζέηεο. 
50 

Τν θαίξην εξψηεκα είλαη πνηα ε ζρέζε αλάκεζα ζε απηνλνκία ηεο 

βνχιεζεο θαη εζηθή. Καηά Καλη, εζηθφηεηα είλαη ν ζπζρέηηζε ησλ πξάμεσλ πξνο ηελ 

απηνλνκία ηεο ζέιεζεο, δειαδή πξνο ηελ θαζνιηθή λνκνζεζία, πνπ είλαη δπλαηή 

κφλν κε ηνπο γλψκνλεο ηεο ζέιεζεο. Ζ πξάμε πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ απηνλνκία 

ηεο ζέιεζεο, επηηξέπεηαη, ελψ ε πξάμε πνπ δελ ελαξκνλίδεηαη, απαγνξεχεηαη.
51

 Έηζη, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε απηνλνκία ηεο ζέιεζεο, είλαη ην ππέξηαην αμίσκα 

εζηθφηεηαο.  

 

Σηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, αλ ρξεζηκνπνηνχκε έλα κέξνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο καο θαη ηνπ είλαη καο, φπσο ηα βηνινγηθά δεδνκέλα, απηφ απνηειεί 

ρξήζε εκψλ σο κέζα ή σο απηνζθνπφ;  

Σηα ΘΜΖ, Ο Καλη εμηζψλεη ηελ ειεπζεξία κε ηελ απηνλνκία, έηζη ην λα 

ζεσξεί θάπνηνο ηνλ εαπηφ ηνπ ειεχζεξν, είλαη ην ίδην κε ην λα ηνλ ζεσξεί δεκέλν κε 

ηνλ εζηθφ λφκν. Ζ ηέιεζε ή απφπεηξα ηέιεζεο αλζξσπνθηνλίαο ή νπνηαδήπνηε 

ελέξγεηα πνπ αλήθεη ζηελ θιίκαθα ηνπ θαθνπξγήκαηνο, απνηειεί παξαβίαζε ηνπ 

εζηθνχ λφκνπ θαη δελ κπνξεί λα θαηαζηεί εζηθή πξάμε, θαζψο εάλ θαζνιηθεχεην 

βάζεη ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο, ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ εμαθάληζε ηνπ 

αλζξσπίλνπ είδνπο. 

 Απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ππέξηαην πξφζηαγκα είλαη ε θαηεγνξηθή 

πξνζηαγή, αλ φινη καο θαζνιηθά ζπκθσλνχζακε λα δψζνπκε δείγκα απφ ην γελεηηθφ 

                                                 
48

 Kant, I, Θεκέιηα ηεο κεηαθπζηθήο ησλ Ζζψλ, ζει.84 
49

 Kant, I, Θεκέιηα ηεο κεηαθπζηθήο ησλ Ζζψλ, ζει.97 
50

 Τζηλφξεκα, Σ., Ζ Βηνεζηθή θαη ε ζχγρξνλε θξηηηθή ηεο πξάμεο, Ζ Ζζηθή ζηελ επνρή ηεο 

βηνηερλνινγίαο, Γεπθαιίσλ, ηφκνο 24, ηεχρνο 2, 2006, ζει. 237 
51

 Καλη, Η., φ.π., ζει. 96 
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καο πιηθφ ζε κηα ππνζεηηθή ηξάπεδα πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα, δεδνκέλσλ ησλ 

ερεγγχσλ αζθαιείαο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη, απηφ ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα φρη 

λα ρξεζηκνπνηεζνχκε σο κέζνλ, αιιά σο απηνζθνπφο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

αλζξσπίλνπ γέλνπο ζηε δσή ελ γέλεη, θαη ηελ απνηξνπή παξαβίαζεο ηνπ εζηθνχ 

λφκνπ, απφ θάπνηνλ άλζξσπν πνπ ζθέθηεηαη λα ηνλ παξαβεί. Άιισζηε, απηή ε 

θίλεζε ζα ζπλέβαιε θαη ζα πξνήγαγε ηφζν ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο δσήο 

καο, φζν θαη ηελ πξνψζεζε θαη ηεο επηπρίαο ησλ άιισλ πνιηηψλ ελ είδεη επεξγεζίαο, 

πξάγκα ην νπνίν είλαη θαζήθνλ θαηά ηνλ Καλη, θάζε ειιφγνπ φληνο. 

Αληηζέησο, ζα κπνξνχζακε λα επηθαιεζηνχκε ηε ρξήζε ηνπ αλζξψπνπ σο 

κέζνλ, αλ γηα παξάδεηγκα ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ 

πνιηηψλ, δελ είρε σο ζηφρν ηελ απνηξνπή θαη εμαθξίβσζε θαθνπξγεκαηηθψλ 

πξάμεσλ, αιιά γηα παξάδεηγκα ηελ έξεπλα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, ησλ 

πξνηηκήζεσλ θαη ησλ πξνδηαζέζεσλ βάζεη γνληδηψκαηνο ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα δηνρεηεχζνπκε ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζε άκεζα ελδηαθεξνκέλνπο (εξγνδφηεο, 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θ.ά.). 
 

2. Ο Ωθειηκηζκφο σο δηαθνξεηηθή εζηθή πξνζέγγηζε 

 
πσο αλαθέξακε, ζηελ έλλνηα ηεο απηνλνκίαο βαζίζηεθε θαη ν John 

Stuart Mill. Καηά ηνλ Πειεγξίλε, απνηειεί ίζσο έλαλ απφ ηνπο πην ηππηθνχο 

εθπξνζψπνπο ηνπ σθειηκηζκνχ παγθνζκίσο. Ο Μηι, ζεσξεί ηελ σθειηκφηεηα σο ην 

ηειηθφ θξηηήξην γηα φια ηα εζηθά δεηήκαηα , κηα σθειηκφηεηα πνπ ζηεξίδεηαη ζηα 

ζηαζεξά ζπκθέξνληα ηνπ αλζξψπνπ, σο εμειηζζφκελνπ είδνπο.
52

 Τν βαζηθφ αμίσκα 

ηεο εζηθήο ζεσξίαο ηνπ Ωθειηκηζκνχ, είλαη ε αξρή ηεο κέγηζηεο επηπρίαο
53

, δειαδή, 

ην αίηεκα γηα κεγαιχηεξε επηπρία, φζν πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ γίλεηαη. Ο 

Ωθειηκηζκφο, αληηιακβάλεηαη ηελ επηπρία σο εδνλή θαη απνπζία πφλνπ, ελψ ηελ 

δπζηπρία σο πφλν θαη ζηέξεζε εδνλήο. Γηα ηνπο σθειηκηζηέο, ε εζηθή νξζφηεηα ησλ 

πξάμεσλ θξίλεηαη πάληα αλάινγα κε ηελ εδνλή ή ηνλ πφλν αληίζηνηρα.  

Ο Μηι ζπζρεηίδεη επζέσο ηε ζεσξία ηνπ σθειηκηζκνχ κε ηηο ζεηηθέο 

επηζηήκεο ζεσξψληαο φηη ν πξνζδνθψκελνο ξπζκφο πξνφδνπ ηνπο ζα επαπμάλεη ηελ 

επηπρία ησλ αλζξψπσλ. «Αθφκα θαη ν πιένλ αθαηακάρεηνο ερζξφο, ε αζζέλεηα, 

κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη επ’αφξηζηνλ ράξηο ζηελ θαιή θπζηθή θαη εζηθή εθπαίδεπζε 

αιιά θαη κε ηνλ θαηάιιειν έιεγρν ησλ βιαβεξψλ επηδξάζεσλ, ελψ ε πξφνδνο ηεο 

επηζηήκεο ππφζρεηαη κειινληηθά λα θαηαθέξεη πην άκεζα πιήγκαηα ζε απηφλ ηνλ 

απερζή αληίπαιν. Κάζε εμέιημε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε καο απαιιάζζεη απφ 

νξηζκέλνπο παξάγνληεο πνπ φρη κφλνλ ζπληνκεχνπλ ηε δσή καο, αιιά ην 

ζεκαληηθφηεξν καο απνζηεξνχλ θαη εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο ε επηπρία καο είλαη 

αιιειέλδεηε.» 
54 

Ο Μηι ζεσξεί φηη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θηινζνθηθνχ 

πξνηχπνπ πνπ πξεζβεχεη, είλαη ε πξνάζπηζε ηεο αηνκηθφηεηαο. Σην «Πεξί 

Διεπζεξίαο» έξγν ηνπ, θάλεη πνιιαπιέο αλαθνξέο ζηελ έλλνηα ηεο αηνκηθφηεηαο πνπ 

θαίλεηαη φηη ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζσπηθήο απηνλνκίαο φπσο ηελ 

θαηαιαβαίλνπκε ζήκεξα. Καη’ απηήλ, «απαηηείηαη ειεπζεξία σο πξνο ηηο αηνκηθέο καο 

πξνηηκήζεηο θαη επηδηψμεηο, λα δηακνξθψλνπκε ηνλ ηξφπν δσήο καο έηζη φπσο 

ηαηξηάδεη ζην ραξαθηήξα καο, λα ελεξγνχκε φπσο καο αξέζεη πθηζηάκελνη ηηο ζπλέπεηεο 

πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ, ρσξίο πξνζθφκκαηα απφ ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, 

                                                 
52

 Μηι, Τ., Πεξί Διεπζεξίαο, κηθξ Ν. Μπαιήο, 1983, ζει. 34 
53

 Μηι, Τ., Ωθειηκηζκφο, κηθ. Φ. Παηνλίδεο, Πφιηο, Αζήλα, 2002,ζει.80 
54

 Μηι, Τ., φ.π. ζει. 92 
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εθφζνλ απηφ πνπ θάλνπκε δελ ηνπο βιάπηεη , αθφκε θαη αλ απηνί ζεσξνχλ ηε 

ζπκπεξηθνξά καο αλφεηε, δηεζηξακκέλε ή ιαζεκέλε».
55 

ηαλ πξφθεηηαη γηα πξάγκαηα πνπ δελ αθνξνχλ άκεζα ηνπο άιινπο, είλαη 

επηζπκεηφ λα εθδειψλεηαη ε αηνκηθφηεηα. πνπ ν θαλφλαο ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη ν 

θάζε απηνχ ραξαθηήξαο ηνπ αηφκνπ, αιιά νη παξαδφζεηο ή ηα έζηκα άιισλ, 

απνπζηάδεη έλα απφ ηα νπζηψδε ζπζηαηηθά ηεο αλζξψπηλεο επηπρίαο θαη ην θχξην 

ζπζηαηηθφ ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ.
56

  Αθιφλεηε πεπνίζεζε ηνπ Μηι 

είλαη φηη θάζε άηνκν έρνληαο ίδηνλ ζπκθέξνλ γηα θάζε ζέκα πνπ ην αθνξά, είλαη ζε 

ζέζε λα δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα απφ θάζε ηξίην, ηηο δηθέο ηνπ 

ππνζέζεηο. 
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ έθθξαζε ηεο αηνκηθφηεηαο, ν Μηι 

θξίλεη αλαγθαίν λα αληηπαξαηάμεη ην άηνκν ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ζην νπνίν αλήθεη. 

Υπάξρεη θάπνην φξην σο πξνο ηε λφκηκε επέκβαζε ηεο ζπιινγηθήο γλψκεο ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ αηφκνπ. Καη ε αλεχξεζε απηνχ ηνπ νξίνπ θαζψο θαη ε πξνάζπηζή 

ηνπ απφ θάζε θαηαπάηεζε είλαη ηφζν αλαγθαία γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ 

αλζξσπίλσλ ππνζέζεσλ φζν θαη ε πξνζηαζία απφ ηνλ πνιηηηθφ δεζπνηηζκφ.
57

  
Φπζηθά ν Μηι δελ παξαβιέπεη λα ζέζεη φξηα ζηελ αηνκηθή ζπκπεξηθνξά, 

εθεί φπνπ αξρίδεη θαη δηαθπβεχεηαη ε αζθάιεηα άιισλ αλζξψπσλ. «Ζ κφλε 

ζπκπεξηθνξά γηα ηελ νπνία ν άλζξσπνο είλαη ππφινγνο ζηελ θνηλσλία, είλαη απηή πνπ 

αθνξά ηνπο άιινπο. Δλψ σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αθνξά ηνλ εαπηφ ηνπ ε 

αλεμαξηεζία είλαη απφιπηα δηθαησκαηηθή. Όζνλ αθνξά ηνλ εαπηφ ηνπ, ην ζψκα θαη ηε 

δηάλνηά ηνπ, ην άηνκν είλαη θπξίαξρν».
58

 

 

 

Σηνλ εζηθφ πξνβιεκαηηζκφ καο ππεηζέξρεηαη θαη ε δηάζηαζε ηνπ εζηθνχ 

δηθαηψκαηνο. Έρνπκε παξαηεξήζεη άιισζηε γχξσ καο ην πνιηηηθφ βεξκπαιηζκφ 

γχξσ απφ ηα δηθαηψκαηα. Ζ έλλνηα ησλ δηθαησκάησλ απνηειεί πιένλ επίθιεζε γηα 

ηελ πξνβνιή νξακάησλ θαη δεκνζίσλ πνιηηηθψλ, πεξηζζφηεξν απφ φηη γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ αηνκηθψλ αμηψζεσλ.  

Οη νπαδνί ηνπ σθειηκηζκνχ αλσηέξσ, αλ θαη δε ζεσξνχλ ηα δηθαηψκαηα 

σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ εζηθψλ ζεσξηψλ ηνπο, απνδέρνληαη ην σθειηκηζηηθφ 

παξάδνμν, θαηά ην νπνίν ε χπαξμε θαη αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ έρεη νδεγήζεη ζε 

κηα θαιχηεξε θαη πην αλζξψπηλε θνηλσλία.
59

 Απφ ηελ άιιε, πνιέκηνη ηνπ 

Ωθειηκηζκνχ φπσο ν Nozick, θάλνπλ ιφγν γηα σθειηκηζκφ δηθαησκάησλ, 

απνξξίπηνληάο ηνλ, σο κε γλήζηα δενληνθξαηηθή εζηθή. 
60

   

Ίζσο ηα κφλα δηθαηψκαηα πνπ δε κπνξνχκε λα εληάμνπκε ζε κηα 

ζπλεπεηνθξαηηθή δνκή σο κέξνο ηεο απνηίκεζεο βέιηηζησλ θαηαζηάζεσλ, είλαη 

εθείλα πνπ ελζηεξλίδεηαη ν Nozick. Δίλαη δηθαηψκαηα ηα νπνία φρη κφλν δελ 

επηηξέπνπλ ηελ παξαβίαζή ηνπο γηα ηελ πξναγσγή ηνπ αγαζνχ, αιιά δε κπνξνχλ 

ινγηθά λα ηα εληάμνπκε θαζφινπ ζηε ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηήξεζεο ή παξαβίαζήο ηνπο. Τα δηθαηψκαηα ηηκψληαη ή παξαβηάδνληαη 

απφ δξψληα ππνθείκελα αζρέησο ζπλεπεηψλ, ππφ ηελ επξχηεξε δπλαηή έλλνηα. Ζ 

χπαξμε ελφο δηθαηψκαηνο ζε θάπνην πξφζσπν, θαηεπζχλεη κνλαδηθά ηε ζπκπεξηθνξά 

θάζε κεκνλσκέλνπ απνδέθηε ηεο αληίζηνηρεο ζε απηφ ππνρξέσζεο , αζρέησο αλ ε 

                                                 
55

 Μηι. Τ., Πεξί Διεπζεξίαο, ζει. 36 
56

 Μηι, Τ., Πεξί Διεπζεξίαο, ζει. 101 
57

 Μηι, Τ., Πεξί Διεπζεξίαο, ζει.25 
58

 Μηι, Τ., Πεξί Διεπζεξίαο, ζει. 32 
59

 Μνιχβαο, Γ., Γηθαηψκαηα θαη Θεσξίεο Γηθαηνζχλεο, εθδφζεηο ΠΟΛΗΣ, ζει. 42 
60
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ηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε αχμεζε  ησλ παξαβηάζεσλ ίδηνπ ηχπνπ δηθαησκάησλ εθ κέξνπο άιισλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ. Απηφο είλαη ν ζθιεξφο ππξήλαο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ππνγξακκίδεη ην 

δηαθνξεηηθφ ξφιν πνπ έρεη ην δηθαίσκα ζηελ εζηθή ζεσξία σο ηζρπξή αηνκηθή 

απαίηεζε έλαληη ηνπ θφζκνπ, ξφιν πνπ θαηαξρήλ δε κπνξεί λα απνξξνθήζεη ε 

ζπλεπεηνθξαηία. Απηή ε νπηηθή είλαη απνδεθηή απφ θηινζφθνπο πνπ ζεσξνχλ 

αλαληηθαηάζηαηε ηε γιψζζα ησλ δηθαησκάησλ.  

Ζ θαη’ εμνρήλ έλζηαζε έλαληη ηνπ σθειηκηζκνχ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη αγλνεί ηα δηθαηψκαηα. Τα δηθαηψκαηα είλαη πεξηνξηζκνί ηεο δξάζεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο είλαη ζηελή θαη απζηεξή 

έλλνηα θαηά ην Nozick. Καιχπηεη πιήξσο ηε ζθαίξα φπνπ επελεξγνχλ ηα δηθαηψκαηα 

σο εζηθνί ηίηινη. Γηα ην Nozick ε δηαθνξά κεηαμχ δηθαησκάησλ θαη σθειηκηζκνχ 

πξνθχπηεη αβίαζηα. Θεσξεί φηη ε δηθή ηνπ ζεσξία (ηζηνξηθή ζεσξία) δηθαηνζχλεο 

είλαη ε κφλε πξαγκαηηθά γλήζηα αληησθειηκηζηηθή ζεσξία. Δμνξηζκνχ (γη’απηφ θαη ν 

ραξαθηεξηζκφο «ηζηνξηθή») δελ πεξηέρεη δνκηθά ζηνηρεία πνπ θαηεπζχλνπλ άκεζα ή 

έκκεζα ηηο αλζξψπηλεο ελέξγεηεο ζηελ πξναγσγή ηεο βέιηηζηεο θαηάζηαζεο. Δίλαη 

ινγηθά πηζαλφ λα ππάξρεη ζχγθξνπζε κεηαμχ δηθαίνπ θαη θνηλσληθά σθέιηκνπ.  Σε 

ηέηνηα πεξίπησζε ν σθειηκηζκφο ζα επηθξνηήζεη κηα άδηθε ηηκσξία. 
61

  

 

 

 

3. Ζ Καληηαλή Απηνλνκία 

 

 

Καζψο ν  Καλη  επηρεηξεί λα ζεκειηψζεη ηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο 

εηζέξρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ιφγνπ, δειαδή ζηελ πεγή ησλ ηδεψλ, εγθαηαιείπνληαο 

νξηζηηθά  ην  πεδίν  ησλ  αηζζεηψλ  θαηλνκέλσλ.  Ζ  ζέιεζε  νξίδεηαη  σο   έλα  είδνο 

αηηηφηεηαο  ησλ  έιινγσλ  φλησλ  θαη  ε  ειεπζεξία  ινγίδεηαη  σο  εθείλε  ε  ηδηφηεηα  

απηήο ηεο αηηηφηεηαο λα δξα αλεμάξηεηα απφ μέλεο θαζνξηζηηθέο αηηίεο φπσο αθξηβψο 

ε θπζηθή αλαγθαηφηεηα είλαη ε ηδηφηεηα ηεο αηηηφηεηαο φισλ ησλ φλησλ  λα ηίζεληαη  

ζε δξάζε, δηα ηεο παξέκβαζεο εμσηεξηθψλ αηηίσλ. 

Ζ αηηηφηεηα εθηέζεθε ζηελ ππεξβαηνινγηθή αλαιπηηθή, σο ε ζρέζε δχν  

πξαγκάησλ εθ ησλ νπνίσλ ην έλα (πνπ απνθαιείηαη αηηία) λα είλαη ηέηνηαο πθήο, 

ψζηε  θάπνην  άιιν  (πνπ  απνθαιείηαη  απνηέιεζκα)  λα  αθνινπζεί  κεηά  απφ  απηφ  

θαη’ αλαγθαηφηεηα θαη ζχκθσλα κε έλαλ απφιπην γεληθφ θαλφλα. Ζ ζχλζεζε ζηελ 

έλλνηα ηεο αηηηφηεηαο είλαη ηέηνηαο ζεκαζίαο,  ψζηε ην απνηέιεζκα δελ πξνζηίζεηαη 

απιψο ζηελ  αηηία,  αιιά  ηίζεηαη  δηα  απηήο θαη  πξνθχπηεη  απφ  απηήλ. Ζ  

αλαγθαηφηεηα ζηελ ζρέζε ιφγνπ θαη αθνινπζίαο θαη ε απζηεξή θαζνιηθφηεηα ηνπ  

θαλφλα  θαηαδεηθλχνπλ  φηη  δελ  πξφθεηηαη  πεξί  κίαο  εκπεηξηθήο  αιιά  πεξί  κίαο 

θαζαξήο έλλνηαο ηεο δηάλνηαο. Έηζη, ε έλλνηα ηεο αηηηφηεηαο θνκίδεη θαη ηελ έλλνηα 

ηνπ θαλφλα, ηνπ λφκνπ.   

Ζ ειεπζεξία, θαηά ηελ αξλεηηθή ηεο έλλνηα, δελ είλαη ε ηδηφηεηα ηεο 

ζέιεζεο λα ελεξγεί ππφ ηνλ νξηζκφ θπζηθψλ λφκσλ. Ωζηφζν, ε ειεπζεξία δελ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αλνκία, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν είλαη κία αηηηφηεηα πνπ δηέπεηαη  

απφ  αηψληνπο αιιά ηδηαίηεξνπο λφκνπο. Δηδάιισο, ε ειεχζεξε ζέιεζε-βνχιεζε, δε 
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ζα κπνξνχζε θαλ λα λνεζεί. Γηφηη, ε ειεπζεξία ηεο ζέιεζεο δελ κπνξεί λα ζεκαίλεη 

ηίπνηα άιιν, παξά απηνλνκία, δειαδή ηελ ηδηφηεηα ηεο ζέιεζεο λα είλαη ε ίδηα λφκνο 

γηα ηνλ εαπηφ ηεο (ζεηηθή έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο). Ζ πξφηαζε απηή φκσο αλαδεηθλχεη 

επζέσο ηελ αξρή λα ελεξγεί θαλείο ζχκθσλα κε εθείλνλ ηνλ ππνθεηκεληθφ γλψκνλα,  

πνπ ηίζεηαη αθ’  εαπηνχ σο θαζνιηθφο λφκνο.  

Απηή είλαη ε δηαηχπσζε ηεο Κ.Π.  θαη ε αξρή ηεο εζηθφηεηαο . Σηελ 

Κξηηηθή ηνπ Πξαθηηθνχ Λφγνπ, ν Καλη θάλεη κία επηζήκαλζε, πνπ αθνξά ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο έλλνηαο ηεο ειεπζεξίαο θαη απηήο ηνπ εζηθνχ λφκνπ θαη απνπεηξάηαη λα 

άξεη κία θαηλνκεληθή αζπλέπεηα, ζην κέηξν πνπ άιινηε γίλεηαη επίθιεζε ηεο 

ειεπζεξίαο, σο ζεκέιην ηνπ εζηθνχ λφκνπ θαη άιινηε ν εζηθφο λφκνο εκθαλίδεηαη σο 

ν φξνο, ππφ ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε ην πξψηνλ ζπλείδεζε ηεο 

ειεπζεξίαο:  κεηαρεηξίδεηαη ηηο έλλνηεο απηέο,  ψζηε ε ειεπζεξία είλαη ε  ratio  

essendi  ηνπ εζηθνχ λφκνπ,  ελψ ν εζηθφο λφκνο είλαη ε  ratio cognoscendi ηεο 

ειεπζεξίαο, δηφηη «…αλ δελ είρε πξνεγνπκέλσο λνεζεί κε ζαθήλεηα ν εζηθφο λφκνο 

ζηνλ ιφγν καο,  δε ζα ζεσξνχζακε φηη έρνπκε δηθαίσκα λα παξαδερζνχκε θάηη ζαλ ηελ 

ειεπζεξία (κνινλφηη απηή δελ αληηθάζθεη ζηνλ εαπηφ ηεο).  Αλ,  φκσο,  δελ ππήξρε 

ειεπζεξία δε ζα πθίζηαην δηφινπ ζε καο ν εζηθφο λφκνο» 
62

 

Άξα, κία ειεχζεξε ζέιεζε θαη κία ζέιεζε πνπ δξα ππφ εζηθνχο λφκνπο 

είλαη ην ίδην πξάγκα. Αλ  ινηπφλ  πξνυπνηεζεί  ε  έλλνηα  ηεο  ειεπζεξίαο,  ηφηε  

ζπλάγεηαη  απιψο αλαιπηηθά ε έλλνηα ηεο εζηθφηεηαο θαη ηεο νηθείαο ηεο αξρήο. 

Ο Καλη, ζεσξεί φηη ε ειεπζεξία πξέπεη λα πξνυπνηεζεί σο ηδηφηεηα ηεο 

ζέιεζεο φισλ ησλ ειιφγσλ φλησλ, ζπιινγηδφκελνο  σο εμήο: ε εζηθφηεηα ηζρχεη σο 

λφκνο γηα ηελ αλζξψπηλε ζέιεζε, σο ζέιεζε ελφο έιινγνπ φληνο θαη πεγάδεη απφ 

ηελ ηδηφηεηα ηεο ειεπζεξίαο. Πξέπεη ινηπφλ λα απνδεηρζεί φηη ε ειεπζεξία είλαη 

ηδηάδνλ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ έιινγσλ φλησλ, σο ηέηνησλ. Μία αληίζηνηρε 

 απηή κπνξεί λα 

ζεκειησζεί κφλνλ a priori. 

Κάζε νλ πνπ δελ κπνξεί λα ελεξγεί άιισο,  παξά κφλνλ ππφ ηελ ηδέα ηεο 

ειεπζεξίαο, είλαη απφ πξαθηηθή άπνςε πξάγκαηη ειεχζεξν, δειαδή ηζρχνπλ γηα απηφ 

φινη νη λφκνη πνπ ζπλδένληαη αλαπφζπαζηα κε ηελ ειεπζεξία,  αθξηβψο σο εάλ ε 

ζέιεζή ηνπ ίζρπε σο ειεχζεξε θαζ’ εαπηήλ θαη αλαγλσξηδφηαλ απηφ σο έγθπξν θαη 

απφ  ηελ  νπηηθή  ηεο  ζεσξεηηθήο  θηινζνθίαο.  Έλα  έιινγν  νλ,  ην  νπνίν  ζέηεη  σο 

ππνθείκελν ιφγν ησλ πξάμεψλ ηνπ ηελ ειεπζεξία,  (δειαδή ηελ πξνυπνζέηεη),  αιιά 

κφλνλ  σο  ηδέα,  πνπ  πεγάδεη  απφ  ηελ  νηθεία  απζνξκεζία ηνπ ιφγνπ,  κπνξεί λα 

πξάηηεη σο εάλ λα γλψξηδε πξάγκαηη ηη είλαη ε ειεπζεξία. 
63

 

Ζ έλλνηα ελφο έιινγνπ φληνο πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζέιεζεο νδεγεί 

αλαγθαία ζηελ έλλνηα ελφο ιφγνπ πνπ είλαη πξαθηηθφο, δειαδή απνηειεί ηελ 

πξσηαξρηθή δξψζα αηηία ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ. Ο ιφγνο πνπ έρεη ζπλείδεζε ησλ 

θξηηηθψλ  ηνπ απνθάλζεσλ πξέπεη  λα  ζεσξεί  εαπηφλ σο απηνπξγφ  φισλ ησλ αξρψλ 

ηνπ,  αλεμάξηεηα απφ θάζε μέλε επηξξνή.  Ωο πξαθηηθφο ιφγνο ή σο ζέιεζε ελφο 

έιινγνπ φληνο πξέπεη λα ζεσξείηαη αθ’ εαπηνχ σο ειεχζεξνο. Με άιια ιφγηα, ε  

ζέιεζε  ελφο  ππνθεηκέλνπ  απνθηά  ηνλ  πξνζδηνξηζκφ  ηεο  νηθείαο  ζέιεζεο  κφλνλ 
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ππφ ηελ ηδέα ηεο ειεπζεξίαο.  Απηφ, γηαηί κφλνλ ππφ ηελ ηδέα ηεο ειεπζεξίαο 

ρεηξαθεηείηαη απφ μέλεο επηδξάζεηο θαη απηνλνκείηαη. Απηνλνκία ζεκαίλεη 

απηνπξνζδηνξηζκφο, δειαδή, ε ζέιεζε, σο πξαθηηθφο ιφγνο έξρεηαη ζε κία ζρέζε 

ηαπηφηεηαο κε ηνλ εαπηφ ηεο θαη απνθηά ζπλείδεζε απηήο ηεο ηαπηφηεηαο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ε ειεπζεξία απφ πξαθηηθή άπνςε πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη σο ηδηφηεηα ζε φια ηα έιινγα φληα. 
64

 

 

 

 

 

 

4. Ννκηκνπνηεηηθή αξρή ηνπ Κξάηνπο είλαη ε εμσηεξηθή Διεπζεξία 

 

Σηνλ αληίπνδα ησλ ζεσξηψλ ηνπ λνκηθνχ ζεηηθηζκνχ, νη νπνίεο 

επηθεληξψλνληαη ζηε λνκηκφηεηα, ρσξίο λα εμεηάδνπλ ην αλ θαη ππφ πνηεο 

πξνυπνζέζεηο κηα έλλνκε ηάμε κπνξεί λα ζεσξείηαη λνκηκνπνηεκέλε, βξίζθνληαη  νη  

λεφηεξεο δηθαηηθέο ζεσξίεο.  Ο λνκηθφο ζεηηθηζκφο, αληιεί επηρεηξήκαηα γηα  ηε  

δεζκεπηηθφηεηα  ησλ  θαλφλσλ  δηθαίνπ  απφ  µφλν  ην  γεγνλφο  ηεο ζέζπηζήο  ηνπο  

απφ  αξκφδην  θξαηηθφ  φξγαλν,  παξαιείπνληαο  εληειψο  ηελ αλαδήηεζε 

ζεκειησηηθψλ αξρψλ πνπ ζα ζπληζηνχζαλ ην θαλνληζηηθφ ηδεψδεο ηνπ  δηθαίνπ.  

Σχκθσλα  µε  ηελ  πνιηηηθή  ζεσξία  ηνπ  Γηαθσηηζκνχ,  ζηε  θχζε  ηνπ 

αλζξψπνπ  δηαθξίλνληαη  έιινγεο  θαη  εκπαζείο  δπλάκεηο.  Ο  Καλη  νλνκάδεη απηέο 

ηηο ηειεπηαίεο «ξνπέο» θαη ηηο ζεσξεί πξντφληα ηεο θχζεο,  ηα νπνία, ζην κέηξν πνπ 

απνηεινχλ θίλεηξν γηα πξάμε, θαηαξγνχλ ηελ εζηθή αμία ηεο πξάμεο θαη 

ζπλεπάγνληαη ππνηαγή ζηε θπζηθή αηηηφηεηα. Ζ βνχιεζε θαη ε πξάμε είλαη 

αλειεχζεξεο, φηαλ πξνζδηνξίδνληαη απφ έλα αηνκηθφ αληηθείκελν ηνπ  πφζνπ,  απφ  

έλα  «πιηθφ»  εξέζηζκα.  Αληίζεηα,  ε  βνχιεζε  ζεσξείηαη ειεχζεξε  µφλν  σο  

βνχιεζε  ππφ  εζηθνχο  λφκνπο.  Ο  δπτζµφο κεηαμχ ηνπ πεδίνπ ηεο ειεπζεξίαο θαη 

ηνπ πεδίνπ ηεο θπζηθήο αλαγθαηφηεηαο απαληάηαη ηφζν ζηελ εζηθή φζν θαη ζηελ 

πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ Καλη.  

Μέζσ απηήο ηεο αληηλνκίαο ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε λα κεηαβεί ν 

άλζξσπνο απφ ηελ  «θπξηαξρία ηνπ δσψδνπο ελζηίθηνπ»  ζηελ  «θαζνδήγεζε ηνπ 

Λφγνπ». Απηφ, ζε ζρέζε µε ηελ εζηθή θηινζνθία, ζεκαίλεη φηη ε δηαθνξά ηνπ 

αλζξψπνπ απφ ηα άιια δψα ζπλίζηαηαη ζην φηη θαηέρεη κηα βνχιεζε, ε νπνία  δελ  

θαζνξίδεηαη  αλαγθαία  απφ  απιέο  ξνπέο  αιιά  είλαη  Πξαθηηθφο Λφγνο,  δειαδή  

ηθαλφηεηα  ζχιιεςεο  θαλφλσλ  ζε  ζρέζε  µε  πξάμεηο,  θαη  θαλφλσλ πνπ κπνξνχλ 

λα ηζρχνπλ θαζνιηθά θαη αλαγθαία γηα θάζε έιινγν νλ. Ταπηφρξνλα, φκσο, είλαη θαη 

ηθαλφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε δχν δπλαηφηεηεο: α) ηελ απηνυπνηαγή ηεο ζηνλ 

Ζζηθφ Νφκν θαη β) ηελ ππνηαγή ζηηο ξνπέο. Ζ βνχιεζε,  ινηπφλ,  σο γεληθή 

ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ειεπζεξία,  είλαη πνπ  µαο δηαθνξνπνηεί απφ ηελ 

ππφινηπε θχζε.
65

    Με άιια  ιφγηα,  ε  απηφλνκε  βνχιεζε,  σο  βνχιεζε  πνπ  δελ  

πξάηηεη  απφ αλαγθαηφηεηα,  είλαη  πεγή  θάζε  αμίαο.  Με  απηφ  ηνλ  ηξφπν  ε  
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ειεπζεξία αλαδεηθλχεηαη ζε ππξήλα ηεο θαληηαλήο εζηθήο,  αθνχ νηηδήπνηε έρεη αμία 

δελ πξέπεη απιψο λα ζπκθσλεί µε ηελ ειεπζεξία, αιιά λα αληιεί ηελ αμία ηνπ απφ 

ηελ αμία ηεο ειεπζεξίαο.
66

 Ζ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο, δηαξζξψλεηαη ζε εμσηεξηθή θαη 

εζσηεξηθή, φπνπ ε πξψηε είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ηεο δεχηεξεο.   

Σε πνιηηηθφ επίπεδν ε κεηάβαζε απφ ην «βαζίιεην ηεο αλαγθαηφηεηαο» 

ζην  «βαζίιεην ηεο ειεπζεξίαο»  αθνξά ζηελ έμνδν απφ ηε θπζηθή θαηάζηαζε µέζσ 

ηεο ακνηβαίαο ζχλδεζεο ησλ αλζξψπσλ ζε έλα θνηλσληθφ ζπκβφιαην. Ζ ζεσξεηηθή 

θαηαζθεπή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο,  πνπ απαληάηαη ζε φιεο ηηο ζπκβνιαητθέο  

ζεσξίεο,  θαηαδεηθλχεη  ηελ  αλαγθαηφηεηα  εηζφδνπ  ζε  κηα πνιηηηθή θαηάζηαζε,  ε 

νπνία θαηά ηνλ Καλη απνβιέπεη ζε έλα θαη µφλν ζθνπφ:  ηελ ειεπζεξία κέζσ ηνπ 

δηθαίνπ.  Ο ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο,  πνπ απνηειεί ηαπηφρξνλα  θαζήθνλ  

θαη  conditio  sine  qua  non  θάζε  άιινπ  εμσηεξηθνχ θαζήθνληνο, είλαη ην δίθαην 

θάησ απφ δεκφζηνπο αλαγθαζηηθνχο λφκνπο, νη νπνίνη παξέρνπλ αζθάιεηα ζην 

θαζέλαλ θαη ζε φ,ηη ηνπ αλήθεη ελαληίνλ ηεο επηβνπιήο θάζε άιινπ. 
67

 

Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ δηθαίνπ θαη ηηο δηαθξίζεηο πνπ θάλεη ν Καλη ζηε 

Μεηαθπζηθή ησλ Ζζψλ, ζεκέιην θάζε εμσηεξηθήο λνκνζεζίαο, αιιά θαη 

λνκηκνπνηεηηθή αξρή θάζε θξάηνπο, είλαη ε ειεπζεξία. «Τν θξάηνο λνκηκνπνηείηαη 

κέζα ζε έιινγα ηειενινγηθά   ζπκθξαδφκελα, σο κηα αλαγθαηφηεηα  πνπ κπνξεί  λα  

νδεγήζεη  ζηελ  ειεπζεξία  θαη κάιηζηα ζα πξέπεη,  ελ  φςεη  πξαθηηθψλ, λα  νδεγήζεη  

ζηελ  ειεπζεξία». 
68

 Ζ αζθάιεηα ινηπφλ, φηαλ πθίζηαηαη ράξηλ ειεπζεξίαο, δελ 

πξφθεηηαη γηα δχν ζηαηηθνχο νξηζκνχο, αιιά γηα κηα εζηθν-πνιηηηθή ηζνξξνπία.  

 

 

 

 

5.Ζ πξνζέγγηζε ηεο Ηζνξξνπίαο 

 

Αθνχ ζέζακε ηηο πξψηεο βάζεηο ζρεηηθά κε ηηο θηινζνθηθέο έλλνηεο φπνπ 

ζηεξίδνληαη νη έλλνηεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο, αο εμεηάζνπκε ηε ζρέζε 

κεηαμχ αζθάιεηαο θαη ειεπζεξίαο. Πην πάλσ, αλαθέξακε πσο φ,ηη πξνζηίζεηαη απφ 

ηελ αζθάιεηα, αθαηξείηαη απφ ηελ ειεπζεξία, θαη ην αληίζεην. Απηέο, δελ είλαη 

θπζηθά νη κφλεο πξνζεγγίζεηο πνπ ππάξρνπλ. Μηα ζπλήζεο πξφηαζε είλαη απηή ηεο 

ηζνξξνπίαο, ηελ νπνία αλαθέξεη ν Αξηζηφβνπινο Μάλεζεο φπσο αλαθέξακε θαη ηελ 

νπνία εμεηάδεη θαη ν Jeremy Waldron.
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Αλάινγα κε ηηο απεηιέο πνπ θαινχκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε, πξέπεη 

ζπλέρεηα λα ζηαζκίδνπκε ηηο έλλνηεο, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ειεπζεξία, πξνθεηκέλνπ 

λα επηηπγράλνπκε ζπλέρεηα ηελ ηζνξξνπία. Έηζη, λνκηκνπνηείηαη κηα αιιαγή ζηνλ 

ηξφπν πνπ εμεηάδνπκε ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο καο.  

Ζ πξνζέγγηζε ηεο ηζνξξνπίαο, ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εζηθή θαη ηελ 

πνιηηηθή, φηαλ πθίζηαληαη δχν αληίξξνπεο δπλάκεηο , πνπ καο σζνχλ πξνο 

δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. 
70

 

Οη αηνκηθέο ειεπζεξίεο ζπρλά αληηκεησπίδνληαη σο δηθαηψκαηα. Ζ 

πξνζέγγηζε ηεο ηζνξξνπίαο, δε ζηνρεχεη ζην λα επεξεάζεη ηε πξνηεξαηφηεηα πνπ 

πξνθξίλνπκε ζηελ ειεπζεξία.  Δπεξεάδεη κφλνλ ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεηαη ε 

έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο.  

Καηά ηνλ Dworkin, θάπνηνο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη νη πνιίηεο έρνπλ θάπνην 

δηθαίσκα έλαληη ησλ θπβεξλήζεσλ, δελ ρξεηάδεηαη λα πάλε καθξηά θαη λα πνπλ φηη ην 

θξάηνο πνηέ δε δηθαηνινγείηαη λα παξαβεί απηφ ην δηθαίσκα.
71

  Υπέζεηε, φηη ην 

θξάηνο ζα κπνξνχζε λα ππεξβεί θάπνην θεθηεκέλν δηθαίσκα, φηαλ είλαη απαξαίηεην, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνινίπσλ. Απηή είλαη κηα ζπλήζεο 

πξνζέγγηζε, φηαλ δειαδή αλαθεξφκελνη ζηα δηθαηψκαηα ηνπ ππφπηνπ γηα 

παξάδεηγκα, ν αληίινγνο αλαθέξεη ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνινίπσλ.  κσο, ηα 

δηθαηψκαηα ελφο ελάληηα ζηα δηθαηψκαηα ηνπ άιινπ, είλαη άιιν ζέκα ζε ζρέζε κε ηα 

δηθαηψκαηα έλαληη ηεο θνηλσληθήο σθειηκφηεηαο. Αλ ε αζθάιεηα είλαη ζέκα 

δηθαησκάησλ, ηφηε θαη ζηηο δχν πιεπξέο δηαθπβεχνληαη ηα δηθαηψκαηα. Απηέο νη 

δηακάρεο είλαη πνιχπινθεο θαη αληηθείκελν δηαμηθηζκψλ αλάκεζα ζε θηινζφθνπο.
72

 

Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο πξνζέγγηζεο ηεο ηζνξξνπίαο, ππνζέηεη φηη ζα πξέπεη 

λα αλαινγηζηνχκε ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο φρη σο θαζαπηέο έλλνηεο, αιιά ζε ζρέζε 

κε ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε χπαξμή ηνπο. Τν γεγνλφο φηη έλαο βαζκφο ειεπζεξίαο, 

ζρεηίδεηαη θαηά ηελ θνηλή αληίιεςε, κε θάπνην βαζκφ ξίζθνπ ιφγσ θάπνηνπ 

θηλδχλνπ πνπ ειινρεχεη, δελ απνηειεί απηνκάησο πάηεκα θαη πξφζθνξν έδαθνο γηα 

ηε κείσζε ησλ ειεπζεξηψλ ιφγσ ηεο αλεζπρίαο πνπ ππάξρεη. Πξέπεη λα είκαζηε 

ζίγνπξνη φηη θάπνηνο πεξηνξηζκφο ειεπζεξίαο ζα έρεη ζίγνπξα ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα. Αλ ε επηζπκεηή κείσζε ηεο δηαθηλδχλεπζεο είλαη πηζαλή θαη φρη βέβαηε, 

ηφηε πξέπεη λα είκαζηε εηιηθξηλείο θαη αθξηβείο σο πξνο ηελ έθηαζε απηήο ηεο 

πηζαλφηεηαο. 
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6. Απφ ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο ζηελ έλλνηα ηεο Ηδησηηθφηεηαο 
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Κάλνληαο ιφγν γηα αηνκηθέο ειεπζεξίεο, ε παξνχζα νθείιεη λα 

επηθεληξσζεί ζε απηήλ ηεο ηδησηηθφηεηαο. Απηφ γηαηί φπσο πξναλαθέξακε, ηα 

γελεηηθά δεδνκέλα βξίζνπλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε εκάο ηνπο ηδίνπο αιιά θαη ηξίηα 

πξφζσπα, θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγή παξαλφκσο ιεθζέλησλ πιεξνθνξηψλ 

γηα πνιιέο ρξήζεηο, εηο βάξνπο ηνπ αηφκνπ.  

Ζ έλλνηα θαη ην δηθαίσκα ηεο ηδησηηθήο δσήο (privacy, right of privacy)  

πξσηνδηαηππψζεθε θαη κειεηήζεθε ζην αγγινζαμνληθφ δίθαην θαη θπξίσο ζηηο 

Ζ.Π.Α απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλνο. Μέζα απφ κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο 

ρξήζεο ηνπ φξνπ, κπνξείο θάπνηνο λα δηαπηζηψζεη ηελ ηδηφκνξθε θαη ηδηφηππε 

πνηθηιία πεξηπηψζεσλ πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο ηδησηηθή δσή. Φαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπκε ηηο ππνζέζεηο ηδηνθηεζίαο, αζχινπ ηεο θαηνηθίαο, ειεπζεξίαο θαη 

αληαπνθξίζεσλ, απνξξήηνπ ησλ επηζηνιψλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ, ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ, δηθαηψκαηνο ζηελ πιεξνθφξεζε, 

ζρεηηθέο κε ην επξχηεξν αίηεκα ηεο ρεηξαθέηεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο άκβισζεο, 

ησλ πξνγακηαίσλ ζρέζεσλ, ηεο ζεμνπαιηθήο ειεπζεξίαο θ.ά.   

Οη θνηλσλίεο πνπ αλαγλσξίδνπκε σο νηθείεο κε ηε δηθή καο, απνδίδνπλ 

κείδνλα αμία ζε απηήλ. Ζ έθθξαζε ηδησηηθφηεηα , ζε αληίζεζε κε άιιεο έλλνηεο φπσο 

ηδησηηθφ, ηδησηηθή ζθαίξα θ.ν.θ, αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζε κηα θαηάζηαζε πξαγκάησλ 

κάιινλ, παξά ζε νξηζκέλν πεδίν θνηλσληθήο δξάζεσο. Γηα απηφ ην ιφγν, ε αμία πνπ 

ηεο απνδίδεηαη εκπιέθεη ηελ ηδέα ηεο ηθαλφηεηαο ή ηεο επρέξεηαο θάπνηνπ λα 

επηθέξεη απηή ηελ θαηάζηαζε. Ζ κνλαδηθφηεηα θαη δηαπξνζσπηθά ε απέξαληε 

πνηθηιία ηνπ πξνζσπηθνχ βίνπ καο, θάλνπλ ηελ ηδέα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ λα δεη θαλείο 

κηα πξνζσπηθή δσή, λα ερεί παξάδνμε. Γε γίλεηαη λα ζπγθξαηήζνπκε ηελ 

παξφξκεζή καο θαη λα πνχκε φηη ην ηη είκαζηε ειεχζεξνη λα θάλνπκε κέζα ζε έλα 

πιαίζην πνπ εγγπάηαη ηελ ηδησηηθφηεηα, είλαη φ,ηη δε ζπγθαηαιέγεηαη ζηε δεκφζηα 

ζθαίξα.
74

  

Απφ απηή ηελ αξλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηδησηηθνχ, πεγάδεη ε ηδέα ηεο 

αξλεηηθήο ειεπζεξίαο. Με ηε ζχλδεζε ηδησηηθφηεηαο θαη δηάθξηζεο κεηαμχ ζεηηθήο 

θαη αξλεηηθήο ειεπζεξίαο, αλαδχνληαη θξίζηκεο πξνεθηάζεηο. Γηα απηφ ην ιφγν, ε 

ηδησηηθφηεηα παξά ηελ θεθαιαηψδε εζηθή ηεο ζεκαζία, είλαη κηα θαη’ εμνρήλ λνκηθή 

ηδέα. Οη αηνκηθέο ειεπζεξίεο πνπ ζπγθξνηνχλ ην απαξαβίαζην ηνπ πξνζψπνπ κε ηελ 

επξχηεξε δπλαηή έλλνηα θαη δηαζθαιίδνπλ έηζη θαηά ηνλ πιένλ θξίζηκν ηξφπν ηελ 

ηδησηηθφηεηά ηνπ, απνηεινχλ δεκφζηεο εμνπζίεο. Ζ πξνζσπηθή, ηδησηηθή ειεπζεξία 

είλαη έλα ζεκειησδψο πνιηηηθφ κέγεζνο θαη απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ηεο ηδέαο ηνπ 

ειεχζεξνπ πνιίηε.  

Γηα λα ζεκειησζεί φκσο πνιηηηθά ε γεληθή αξλεηηθή ειεπζεξία, πξέπεη λα 

ελαξκνλίδεηαη κε κηα αθεξεκέλε, πνιηηηθή αληίιεςε ηνπ πξνζψπνπ , σο θάπνηνπ 

ηθαλνχ λα είλαη πνιίηεο. Έηζη, ππνλνείηαη θάπνηνο πνπ δηαζέηεη ηεο εζηθέο δπλάκεηο 

ηεο απηνλνκίαο, ηηο ηθαλφηεηεο δειαδή λα έρεη ίδηα αληίιεςε γηα ην αγαζφ θαη λα 

επηδηψθεη ηελ πινπνίεζή ηεο ζεβφκελνο εκπξάθησο έλα πιαίζην δεκνζίσλ θαλφλσλ.  
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κσο, ην αμηαθφ πιέγκα ηεο απηνλνκίαο πνπ ζπγθξνηεί πνιηηηθά ηα 

πξφζσπα, ζπλζέηεη ηαπηφρξνλα έλα ηδαληθφ πνιηηηθήο δηθαηνζχλεο , ηζρλφ κελ , ηθαλφ 

δε λα θαζνδεγεί ζεηηθά ηελ επηδίσμε ηνπ δεκνζίνπ αγαζνχ.  

Ζ ηδησηηθφηεηα θαη ε γεληθή αξλεηηθή ειεπζεξία, αλαδεηθλχνληαη ζε 

απαξάβαηνπο φξνπο ηεο απηνλνκίαο. Ζ πξνζσπηθή καο ηαπηφηεηα, ζπλδέεηαη 

αλαγθαία κε ηελ ηδέα ελφο ρψξνπ πξνζσπηθήο θπξηαξρίαο. 
75

   

Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, θαινχκαζηε λα ειέγμνπκε 

ην αλ πθίζηαηαη παξαβίαζε ηεο ηδησηηθφηεηάο καο , απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία 

επηζπκνχκε λα ιάβνπκε βηνινγηθφ πιηθφ απφ έλα άηνκν.  

Ζ κία πιεπξά ππνζηεξίδεη ηελ απεξηφξηζηε δπλαηφηεηά καο, λα νξίδνπκε 

ην ζψκα καο, αξλνχκελε νπνηαδήπνηε αξκνδηφηεηα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν λα ζέηεη 

φξηα. Ζ άιιε πιεπξά, ππνζηεξίδεη φηη ε θνηλσλία δε κπνξεί λα αθήζεη ηελ εζηθή ηεο 

σο έλα παηρλίδη ζηηο νξέμεηο ηνπ θαζελφο, αιιά πξέπεη λα ηελ επηβάιιεη παληνχ 

ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην ζθνπφ απηφλ, ην λφκν.  

Φαξαθηεξηζηηθφ ηεο επνρήο καο είλαη φηη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο 

δνκνχληαη, ιεηηνπξγνχλ θαη θαηαλννχληαη σο ζρέζεηο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ απηνθαζνξηζκνχ.  Απηή ε ηθαλφηεηα ζεκαίλεη φηη ν θαζέλαο καο 

θαηέρεη έλαλ λνεηφ ρψξν ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηαο φπνπ δε κπνξεί λα επέκβεη 

θάπνηνο ηξίηνο ή ην θξάηνο, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή καο.  

κσο ε ειεπζεξία καο δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ απζαηξεζία. Αζθψληαο ηελ, 

έρνπκε ζπλείδεζε ησλ νξίσλ ηεο, πνπ ηα αγγίδνπκε εθεί φπνπ αξρίδεη ν αληίζηνηρνο 

απηνθαζνξηζκφο ησλ άιισλ. Έηζη, θπβεξλάκε ηνλ εαπηφ καο θαη δελ αθνινπζνχκε 

αλεμέιεγθηεο νξκέο, αιιά έλαλ εζσηεξηθφ θαλφλα ζπκπεξηθνξάο πνπ καο 

ππελζπκίδεη ηελ χπαξμε θαη ηελ ειεπζεξία ησλ άιισλ.  

 

πσο έρεη ππνζηεξηρζεί ε ηδησηηθή δσή είλαη πξνηηκφηεξν λα παξακείλεη 

εθηφο ηεο εμαληιεηηθήο λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο πνπ πνηέ δελ κπνξεί λα είλαη 

επαξθήο, ηδίσο φηαλ ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη πεξηζζφηεξν 

εηδηθή θαη δηαδηθαζηηθή.
76

 Αθνξά κία πνιχ εηδηθή θαη ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή 

θαηάζηαζε, πνπ δελ αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθά κε ηελ άλεπ άιινπ 

αληηζηνίρεζή ηεο κε ηε γεληθή έλλνηα ηεο ηδησηηθήο δσήο, φζν θαη αλ ε ηειεπηαία 

εμεηδηθεπηεί πξαγκαηνινγηθά. 

Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ 

αθνξά άκεζα, επζέσο θαη θπξίσο αλαγθαία ηελ ηδησηηθή δσή. Άιισζηε νη δηαηάμεηο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο δελ θαιχπηνπλ επαξθψο ην δήηεκα ηεο 

θπθινθνξίαο ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ αηφκνπ. Δπνκέλσο θαίλεηαη πσο 

είλαη νξζή ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ζ’ 

εθείλε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Παξακέλεη ινηπφλ αλνηρηφ ην δεηνχκελν ηεο επίδξαζεο ηεο επεμεξγαζίαο 

ζην άηνκν θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ. Δηδηθφηεξα απφ ηελ νπηηθή ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, 
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πξέπεη λα δηεξεπλεζεί φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, ην απνηέιεζκα ηεο 

επεμεξγαζίαο, εάλ δειαδή άδηθα βιάπηεη ή δηαθηλδπλεχεη θάπνην έλλνκν αγαζφ. 

Σην κέηξν σζηφζν πνπ επηθαιχπηεηαη ε πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ απφ ηελ ηδησηηθή δσή, ηίζεηαη εχινγα ην εξψηεκα εάλ ε ηδησηηθή δσή 

απνηειεί ην πξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ, πξνζδηνξίδνληαο ηνλ άδηθν ραξαθηήξα 

ηεο επεμεξγαζίαο. Λνγηθά φκσο, πξνεγείηαη ε ππφζεζε, εάλ, ζην παξάδεηγκα πνπ 

αθνινπζνχκε, ε ηδησηηθή δσή κπνξεί λα απνηειέζεη έλλνκν αγαζφ.
77

 

Τν ζψκα καο, είλαη ηφπνο πξσηνγελνχο ειεπζεξίαο. Ο έιεγρφο ηνπ, είλαη ε 

αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα λα δηαηεξνχκε ηνλ ππξήλα ηεο ηδησηηθφηεηαο ζε ζπλζήθεο 

εξεκίαο, απξφζβιεην εη δπλαηφλ απφ εμσηεξηθέο επηξξνέο. Τν ζψκα καο φκσο 

κεηέρεη θαη ζηελ επξχηεξε ζθαίξα ηνπ απηνθαζνξηζκνχ καο, εθεί πνπ ε παξνπζία 

ησλ άιισλ δε κπνξεί λα αγλνεζεί. Τν ζψκα καο , ζπκκνξθψλεηαη κε ππνρξεψζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ είηε απφ δηθαηψκαηα άιισλ, είηε απφ ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ ηεο 

θνηλσλίαο φπνπ δνχκε.
78

 

Απηφ είλαη θαη ην θιεηδί σο πξνο ηε ζρέζε απηνλνκίαο ηνπ ζπλφινπ θαη 

απηνλνκίαο ηνπ εγθιεκαηία. Αθφκε θαη ν εγθιεηζκφο ζηε θπιαθή, είλαη θπζηθά 

πεξηνξηζκφο θαη θαηάιπζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ, φκσο ην θξάηνο 

λνκηκνπνηείηαη εζηθά θαη πνιηηηθά λα ην πξάμεη, πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ, πξνζηαηεχνληαο ηελ απηνλνκία εη δπλαηφλ φισλ ησλ πνιηηψλ, αθνχ ν 

λφκνο ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά φζνλ αθνξά ηε ζθέςε γηα ηέιεζε θάπνηνπ 

αδηθήκαηνο. Έηζη, ππφ ην πξίζκα ηεο εζηθήο θηινζνθίαο, ζα κπνξνχζε λα αξζεί ε 

απηνλνκία ηνπ ελφο, εθφζνλ κε ηηο πξάμεηο ηνπ έρεη πξνζβάιεη ηελ αλζξσπφηεηα θαη 

ην αλζξψπηλν είδνο, κεηαρεηξηδφκελνο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο σο απιά κέζα θαη 

πξνζβάιινληαο ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην πνπ έρεη ζπλαθζεί, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηεινχκε ηα ηζφηηκα κέιε ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

 
Πξνβιεκαηηζκόο ωο πξνο ηε ζπγθέληξωζε θαη δηαρείξηζε 

βηνινγηθώλ δεδνκέλωλ ηωλ Πνιηηώλ  

 

 

 

1. Τν βαζηθφ πιαίζην ίδξπζεο Βηνηξάπεδαο 

 

 

 

Ζ ίδξπζε θαη αμηνπνίεζε βηνηξαπεδψλ, βάζεσλ βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ 

δειαδή, ζέηεη δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ιφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο πξσηνθαλνχο ζπγθέληξσζήο ηνπο. Δπίζεο, 

ην γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ησλ βηνηξαπεδψλ αθνξνχλ 

νκάδεο πξνζψπσλ εγείξεη δεηήκαηα δηαθξίζεσλ ή/θαη ζηηγκαηηζκνχ ησλ νκάδσλ 

απηψλ κε βάζε γελεηηθά θξηηήξηα, γεσγξαθηθήο/εζληθήο πξνέιεπζεο ή θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο). Δπηπιένλ, ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο 

(δεκφζην ή ηδησηηθφ) ησλ δεηγκάησλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηά 
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θαζψο θαη ε εκπινθή θεξδνζθνπηθψλ θνξέσλ ζηελ αμηνπνίεζε, θαη ελίνηε ηελ 

ίδξπζε, βηνηξαπεδψλ κε ζηφρν ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ έγηλαλ αληηθείκελν 

πξνβιεκαηηζκνχ. Τέινο, ε αλαγλψξηζε αλάγθεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο νδήγεζε αξθεηέο ρψξεο ζηελ ζέζπηζε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ κε 

ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε θνηλσληθήο απνδνρήο 

ησλ εξεπλεηηθψλ απηψλ πξνγξακκάησλ
79

.  

Ζ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ πνπ ελδηαθέξνπλ κηα βηνηξάπεδα, 

δηέπεηαη θαηά ην ειιεληθφ Γίθαην, απφ ηε γεληθή πξφβιεςε ηνπ αξζ. 10 ηνπ Ν. 

2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία Γεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ 

ραξαθηήξα», θαηά ηελ νπνία ηζρχνπλ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο πνπ εγγπψληαη ην 

απφξξεην θαη ηελ αζθάιεηα θάζε ηέηνηαο επεμεξγαζίαο. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, 

κε θαζήθνληα πνπ νξίδνληαη εηδηθά – θαη απέλαληη ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ – απνηειεί ην θεληξηθφ πξφζσπν, γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ. Ο λφκνο δελ 

απαηηεί ξεηά ηελ πξνεγνχκελε ππνβνιή θάζε ζρεηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζε ηδηαίηεξν έιεγρν δενληνινγίαο, ε Αξρή σζηφζν κπνξεί λα επηβάιεη ζρεηηθφ φξν. 

Ζ πξνέιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλεη ε βηνηξάπεδα, πξέπεη λα 

εμεηαζζεί εηδηθά. Αλ νη πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ εμεηάζεηο (γελεηηθέο ή άιιεο), 

πνπ δηελεξγεί ε ίδηα (ή θάπνηνο ηξίηνο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο), ε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ 

βηνινγηθψλ δεηγκάησλ πξνυπνζέηεη ηδηαίηεξε ζπλαίλεζε χζηεξα απφ ελεκέξσζε ηνπ 

θαηφρνπ ηνπο, θαηά ην άξζ. 5 ηεο Σχκβαζεο ηνπ Οβηέδν, πέξα απφ ηε ζπλαίλεζε πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία ηνπο (ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ), θαηά 

ην άξζξν 7 ηνπ λ. 2472/1997.  

Σηελ πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ήδε ππάξρνπζεο 

ζπιινγέο (ζε λνζνθνκεία, αζθαιηζηηθά ηακεία, ηδησηηθά ηαηξεία ή δηαγλσζηηθά 

εξγαζηήξηα θ.ιπ.), ε κεηαβίβαζε θαη επεμεξγαζία ηνπο γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο 

ζηε βηνηξάπεδα απαηηνχλ λέα εηδηθή ζπλαίλεζε, χζηεξα απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ 

θαηφρνπ ηνπο. Καη’ εμαίξεζε, ε ζπλαίλεζε απηή δελ είλαη απαξαίηεηε, κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ηαπηφηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ είηε δελ γλσζηνπνηείηαη ζηε βηνηξάπεδα 

είηε θσδηθνπνηείηαη κε αζθάιεηα απφ ηελ ηειεπηαία. Παξακέλεη, πάλησο, σο 

πξνυπφζεζε ε πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο.  

 

Ωο πξνο ην δίιεκκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα, ν λφκνο έρεη πξνβιέςεη 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο φπσο καο αλαθέξεη ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2
 
ε’, 

«θαη’εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ , θαζψο 

θαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζρεηηθνχ αξρείνπ, χζηεξα απφ άδεηα ηεο αξρήο, φηαλ 

ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:……ε’)ε επεμεξγαζία 

εθηειείηαη απφ Γεκφζηα Αξρή θαη είλαη αλαγθαία είηε αα)γηα ιφγνπο εζληθήο αζθαιείαο, 

ββ) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ εγθιεκαηνινγηθήο ή ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο 

θαη αθνξά ηε δηαθξίβσζε εγθιεκάησλ, πνηληθέο θαηαδίθεο ή κέηξα αζθαιείαο είηε 

γγ)ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο είηε δδ)γηα ηελ άζθεζε δεκνζίνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ή δεκνζίνπ ειέγρνπ θνηλσληθψλ παξνρψλ.» 

Σπλεπψο, παξαηεξνχκε φηη λνκηθά ηνπιάρηζηνλ, ην ζέκα απηφ έρεη ιπζεί, βάζεη 

ηνπ αλσηέξσ λφκνπ. Φπζηθά, έρνπλ δηαηππσζεί ελζηάζεηο επηθαινχκελεο ηελ 

πξφζθξνπζε ηεο αλάιπζεο πξνζσπηθψλ θαη βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ φηαλ ιείπεη ε 

ζπλαίλεζε ηνπ εμεηαδνκέλνπ, σο πξνο ηελ επηηαγή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αμηνπξέπεηαο 
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ηνπ αηφκνπ 
80

 θαη ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ην δήηεκα ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ πξνζψπνπ 

πνπ ππνβάιιεηαη ζην κέηξν.
81

  

Οη ηξάπεδεο γελεηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα ζε πνιιέο 

επξσπατθέο ρψξεο ζηνλ ηνκέα ηφζν ηεο πξφιεςεο φζν θαη ηεο θαηαζηνιήο. Οη 

ηξάπεδεο απηέο ζα αιιάμνπλ ξηδηθά ηεο κεζφδνπο εμηρλίαζεο ησλ εγθιεκάησλ, 

απνηειψληαο ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο. Ζ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία, φκσο, αξρείσλ κε γελεηηθά δεδνκέλα πξνθαιεί έληνλεο αλεζπρίεο σο πξνο 

ηε δπλαηφηεηα ηνπ δηθαίνπ λα ειέγρεη θαη λα επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαη σο 

πξνο ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε ζπιινγή ζε αξρεία γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ.  

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζπιινγή θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ απαηηνχλ ηελ παξαρψξεζε ηφζσλ, κφλνλ, ζηνηρείσλ φζσλ είλαη 

αλαγθαίσλ γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ ρσξίο ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ δησθηηθψλ ππεξεζηψλ, κεηαβάιιεη ην άηνκν ζε 

φξγαλν ηεο εγθιεκαηνινγηθήο θαη ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ ζηεξεί ηε 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ην αθνξνχλ. Αλ επνκέλσο, θξηζεί 

απαξαίηεηε γηα ιφγνπο δίσμεο εγθιήκαηνο ε ζπιινγή ζηνηρείσλ DNA ζε Τξάπεδεο 

δεδνκέλσλ, ε ζπιινγή ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη λα 

βαζίδεηαη ζε αξρέο πνπ ζα νξίδνληαη ζαθψο ζην ζρεηηθφ κε ηελ ίδξπζή ηνπο λφκν. 

Τίζεηαη δειαδή δήηεκα εγγπήζεσλ. 

Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν ζθνπφο αξρεηνζέηεζεο θαη επεμεξγαζίαο 

γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη ε δηαπίζησζε ηεο ηαπηφηεηαο δξαζηψλ θαη ε εμηρλίαζε 

εγθιεκάησλ. Ζ ππνρψξεζε ηεο αξρήο ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ν 

πεξηνξηζκφο ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

απηνθαζνξηζκνχ έλαληη ηεο αξρήο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, θαη ηεο ζπλαγφκελεο απφ 

απηή αξρήο ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, δηθαηνινγείηαη κφλν εάλ θαηά ηε ζηάζκηζε ζπκθεξφλησλ 

απνδνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη 

ηα κέηξα επεκβάζεσο ζηελ ηδησηηθήο ζθαίξα βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο.  

 

 

 

 

 

2. Ζ αξρή ηεο Αλαινγηθφηεηαο 

 

Ζ αζηπλνκηθή εμνπζία δε λνείηαη σο απηνηειήο ή απηφλνκε, φπσο 

ζπκβαίλεη ζε απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα, φπνπ ηζρχεη ην δφγκα «ν ζθνπφο αγηάδεη ηα 

κέζα». Τν απεξηφξηζην πεδίν άζθεζεο ηεο αζηπλνκηθήο εμνπζίαο αλήθεη ζην 

παξειζφλ θαη ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή ελφο νινθιεξσηηθνχ θξάηνπο. Ζ δεκφζηα ηάμε, 

ζπληζηά ζε εάλ δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα κηα επαιήζεπζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο, 

επηδεηείηαη δε γηα λα πινπνηεζνχλ νη ζθνπνί ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ησλ λφκσλ θαη φρη 

απιψο γηα λα επηβιεζεί ε νπνηαδήπνηε άιιε ηάμε.  

Τα πιηθά αζηπλνκηθά κέηξα, είλαη λφκηκα φηαλ ιακβάλνληαη κφλνλ, φπσο ν 

λφκνο νξίδεη. Τα πιηθά κέηξα δε ζπληζηνχλ εθδήισζε απζαίξεηεο πιηθήο βίαο θαηά 

ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πξνζψπσλ. Γηα ηε ζχλλνκε φκσο ρξήζε ηεο 

πιηθήο αζηπλνκηθήο βίαο, δελ αξθεί ε λνκνζεηηθή πξφβιεςε, αιιά απαηηείηαη ν 
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ηξφπνο άζθεζήο ηεο , ε έληαζε, ε ρξνληθή δηάξθεηα , λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο εηδηθέο 

θαηά πεξίπησζε ζπλζήθεο θαη λα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηεο επηείθεηαο.  

Τν είδνο θαη ε έθηαζε ηεο θξαηηθήο επέκβαζεο, δηθαηνινγείηαη σο κέζν 

επίηεπμεο ηνπ επηδησθφκελν ζθνπνχ, δειαδή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο , κφλν εθφζνλ ηειεί ζε ζρέζε αλαινγίαο πξνο ηνχην. Ή θαηά άιιε 

δηαηχπσζε, ν πεξηνξηζκφο αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο, πξέπεη λα είλαη κφλν ν αλαγθαίνο 

θαη λα ζπλάπηεηαη πξνο ην ζθνπφ πνπ επηδηψθεη ν λφκνο.
82

 Τν λνκνζεηηθφ κέηξν 

θξίλεηαη αληηζπληαγκαηηθφ, κφλν αλ είλαη θαηάδειν φηη απφ ηε θχζε ηνπ είλαη 

αθαηάιιειν γηα ην ζθνπφ πνπ επηδηψθεη ν λφκνο ή φηη ππεξαθνληίδεη, επίζεο 

θαηάδεια, ην ζθνπφ απηφλ. 
83

 

Με άιιεο ιέμεηο, ε πξνζθπγή ζε απζηεξά κέηξα δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο θαη 

πεξηνξηζκνχ ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ, επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ δελ 

επαξθνχλ άιια κέηξα ιηγφηεξν επαρζή. 

Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο απνηειεί φξην ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Σχκθσλα κε ηελ αξρή απηή κεηαμχ ηνπ ζθνπνχ πνπ 

επηδηψθεη έλαο πεξηνξηζκφο θαη ηεο ελζηάζεσο, εθηάζεσο θαη δηάξθεηαο ηνπ ζθνπνχ , 

πξέπεη λα ππάξρεη κηα εχινγε ζρέζε. Ζ ζρέζε απηή δελ είλαη εχινγε, φηαλ: α) ν 

πεξηνξηζκφο είλαη απξφζθνξνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ απνηειέζκαηνο, β) επαρζέζηεξνο 

ζε έληαζε απφ ην αλαγθαίν, γ) δπζαλάινγνο ελ ζρέζεη πξνο ηνπο ιφγνπο πνπ 

πξνθάιεζαλ ηνλ πεξηνξηζκφ. 

Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο δελ απνηειεί κηα λέα έλλνηα ζην ειιεληθφ 

ζπληαγκαηηθφ δίθαην. Με ηελ απφθαζε 2119/1984 ηνπ ΣηΔ, είρε αλαγλσξηζζεί σο 

ζπληαγκαηηθή αξρή, ε νπνία απνξξέεη απφ ηελ έλλνηα ηνπ Κξάηνπο Γηθαίνπ, δεζκεχεη 

ην λνκνζέηε ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ειέγρεηαη απφ ην δηθαζηή. 

Καηνρπξψλεηαη δε ξεηά ζην άξζξν 25 παξ.1 ηνπ Σπληάγκαηνο 1975/1986/2001: «νη 

θάζε είδνπο πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνχλ θαηά ην Σχληαγκα λα επηβιεζνχλ ζηα 

δηθαηψκαηα….πξέπεη …λα ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.» 

Δίλαη ίζσο θνηλά απνδεθηφ, φηη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο σο 

«ζπληαγκαηηθφο πεξηνξηζκφο» ησλ λνκνζεηηθψλ πεξηνξηζκψλ ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ, απαξηίδεηαη απφ ηξεηο επηκέξνπο «ππναξρέο»: 

Η) ηελ αξρή ηεο θαηαιιειφηεηαο.   Σχκθσλα κε απηήλ, ν πεξηνξηζκφο δελ ζα 

πξέπεη λα είλαη απνιχησο αλψθεινο ή αλαπνηειεζκαηηθφο γηα ηελ επηδίσμε ηνπ 

επηδησθφκελνπ λνκνζεηηθνχ ζηφρνπ. Σε ζρέζε κε ηε δξάζε ησλ δησθηηθψλ αξρψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο θαηαιιειφηεηαο, ην κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθάζηνηε 

αξρή πξέπεη λα είλαη πξφζθνξν, δειαδή ηθαλφ λα νδεγήζεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ επηδησθφκελνπ λφκηκνπ ζθνπνχ ή ηνπιάρηζηνλ λα βνεζήζεη ζεκαληηθά γηα 

απηήλ.
84

 

ΗΗ) ηελ αξρή ηεο αλαγθαηφηεηαο. Σχκθσλα κε απηήλ ηελ αξρή, ν 

πεξηνξηζκφο, έζησ θαη αλ είλαη ν θαηάιιεινο, δελ πξέπεη λα είλαη ν επαρζέζηεξνο 

απφ ην αλαγθαίν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ κέηξν. Δάλ ππάξρνπλ 

άιιεο ελαιιαθηηθέο, νη νπνίεο έρνπλ ηελ ίδηα απνηειεζκαηηθφηεηα, αιιά ιηγφηεξν 

θφζηνο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ, πξέπεη λα πξνηηκψληαη. Ζ ιήςε κέηξσλ βίαο 

απφ ηηο δησθηηθέο αξρέο δηθαηνινγείηαη θαη’ αξρήλ εθφζνλ αζθείηαη θαη’ εμαίξεζηλ 

θαη είλαη απνιχησο αλαγθαία. Ο έιεγρνο ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ επηιεγφκελνπ κέηξνπ 

πξνεγείηαη εθείλνπ ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη αλαινγίαο ηνπ πξνο ηελ επαπεηινχκελε 

δηαηάξαμε ηεο δεκνζίαο ηάμεσο θαη αλαθέξεηαη ζηε ζπλδξνκή ησλ νπζηαζηηθψλ 
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πξνυπνζέζεσλ πεξηνξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ σο αηφκνπ θαη σο 

κέινπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. ηαλ μεπεξλνχλ νη θξαηηθέο παξεκβάζεηο ην 

αλαγθαίν κέηξν, δελ είλαη ζπκβαηέο κε ηηο επηηαγέο απηήο ηεο ζπληζηψζαο ηεο αξρήο 

ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη είλαη ζπλεπψο παξάλνκεο. Τν κέηξν δξάζεο φπνπ θαηαθεχγεη 

ην αζηπλνκηθφ φξγαλν πξέπεη λα είλαη θαη’ αληηθεηκεληθή θξίζε απαξαίηεην, 

αλαγθαίν δειαδή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ.  

Ζ αξρή ηεο αλαγθαηφηεηαο ελεξγνπνηεί κηα άιιε ζεκειηψδε αξρή ηεο 

αζηπλνκηθήο δξάζεο, ηελ αξρή ηεο «δηαξθνχο εηνηκφηεηαο». Απηή ε απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αζηπλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ζεκαίλεη ηελ αδηάθνπε 

θαη ζπλερή δπλαηφηεηα επέκβαζεο ησλ δησθηηθψλ αξρψλ, θαζ’ άπαζαλ ηε ρψξα, 

αλεμαξηήησο ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ.  

ΗΗΗ) ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ελ ζηελή ελλνία . Ζ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο stricto sensu ή αξρή ηεο αλαινγίαο  επηβάιιεη ηελ χπαξμε εχινγεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηνηθεηηθνχ κέηξνπ θαη ηνπ επηδησθφκελνπ 

ζθνπνχ. Απηφ γίλεηαη, φηαλ ν πεξηνξηζκφο, αθφκε θαη αλ είλαη θαηάιιεινο ή 

αλαγθαίνο, δε ζπλεπάγεηαη πεξηζζφηεξα κεηνλεθηήκαηα γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

πνιηηψλ, παξά πιενλεθηήκαηα γηα ηα δεκφζηα ή ηδησηηθά ζπληαγκαηηθά ζπκθέξνληα 

ζην ζχζηεκα ησλ ζπληαγκαηηθψλ αμηψλ.  

Ζ αλαινγηθφηεηα ελ ζηελή ελλνία, απνηειεί ην αλψηεξν ζηάδην ειέγρνπ ησλ 

λνκνζεηηθψλ πεξηνξηζκψλ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Απηή αλαιχεηαη ζε ηξεηο 

επηκέξνπο αξρέο: Α) ηελ αξρή ηεο ειάρηζηεο δπλαηήο πξνζβνιήο ή ηνπ επηφηεξνπ 

κέζνπ, Β) ηελ αξρή ηεο απνθπγήο αζχκκεηξσλ ή δπζαλάινγσλ ζπλεπεηψλ, Γ) ηελ αξρή 

ηεο απαγφξεπζεο ηεο ρξνληθήο αζπλέπεηαο ή ππεξβνιήο.  

 

 

 

 

3. Τα αλαθχπηνληα πξνβιήκαηα 

 

 

Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ν ζηελφο θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο βηνηξάπεδαο, ειπίδεηαη φηη ζα 

πξνζθέξνπλ επαξθείο εγγπήζεηο ζηελ πξνζηαζία αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ. Παξφια απηά 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ κεηά ηελ απφθαζε ίδξπζεο ηεο ηξάπεδαο γελεηηθψλ 

δεδνκέλσλ είλαη πνιιά θαη δηζεπίιπηα. Τα ζηνηρεία πνηψλ ζα θαηαρσξεζνχλ; Καη γηα 

πφζν θαηξφ;  

Έλα βαζηθφ πξφβιεκα πνπ ζα ζπλαληήζεη ν λνκνζέηεο, είλαη ε πξφβιεςε 

ησλ εγθιεκάησλ πνπ ζα δηθαηνινγνχλ ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ γελεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Οη δησθηηθέο αξρέο ζα επηζπκνχλ ηελ αξρεηνζέηεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ 

αξηζκνχ αηφκσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα εμηρληάδνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα 

εγθιήκαηα. Αξρεηνζεηψληαο κφλν κηα ζπγθεθξηκέλε θαη κηθξή νκάδα εγθιεκαηηψλ, ε 

ίδξπζε ηξάπεδαο γελεηηθψλ δεδνκέλσλ δε ζα νδεγήζεη ζε κηα κεγάιε κείσζε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, κέζσ ηεο εμηρλίαζεο εγθιεκάησλ, ελψ, αληίζεηα, ε επέθηαζε ησλ 

αξρείσλ ζην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ δηέπξαμαλ έλα αδίθεκα ελδέρεηαη λα νδεγήζεη 

ζην αθξηβψο αληίζεην απνηέιεζκα θαη λα παξαβηάζεη ηελ ηδησηηθή δσή ησλ αηφκσλ 

θαζψο θαη ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. κσο, ε 

ζπιινγή γελεηηθνχ πιηθνχ φρη απφ ζπγθεθξηκέλα άηνκα, αιιά απφ απξνζδηφξηζηα ή 

αδηθαηνιφγεηα κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ην 

ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο θαη απνηειεί αζέκηηε επέκβαζε ζηνλ ηδησηηθφ βίν ησλ 

αηφκσλ.  
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Άιιν βαζηθφ πξφβιεκα απνηειεί ε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ νπνία ηα 

γελεηηθά δεδνκέλα ζα είλαη θαηαρσξεκέλα. Καη ζην ζεκείν απηφ ε δηεζλήο εκπεηξία 

έρεη λα παξνπζηάζεη πνιιά παξαδείγκαηα: ελψ ζηελ Αγγιία, ηα γελεηηθά δεδνκέλα 

ησλ αηφκσλ ζα αξρεηνζεηνχληαη γηα φιε ηνπο ηε δσή, ζηε Γαιιία ηα δεδνκέλα ζα 

θαηαρσξνχληαη γηα ηέζζεξα ρξφληα θαη χζηεξα ζα θαηαζηξέθνληαη. Δλψ ην 

παξάδεηγκα ηεο Αγγιίαο ππεξεηεί ηελ εμηρλίαζε ησλ εγθιεκάησλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ν γαιιηθφο λφκνο πξνζπάζεζε κεηψλνληαο ηνλ 

ρξφλν αξρεηνζέηεζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ λα πξνζηαηεχζεη ην ηεθκήξην 

αζσφηεηαο θαη κέζσ απηνχ ηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ θαη ηελ ειεχζεξε 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  

Τέινο, έλα ζεκειηψδεο πξφβιεκα ζηηο ηξάπεδεο γελεηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη 

ε ππέξβαζε ηνπ αξρηθνχ ζθνπφ. Τα δεδνκέλα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη κε ηξφπν ζεκηηφ 

θαη λφκηκν γηα θαζνξηζκέλνπο, ζαθείο θαη λφκηκνπο ζθνπνχο θαη λα πθίζηαληαη 

ζεκηηή θαη λφκηκε επεμεξγαζία ελφςεη ησλ ζθνπψλ απηψλ.
85

 Ο ζθνπφο πξνζδηνξίδεη 

ην κέηξν ηεο λνκηκφηεηαο ηεο ζπιινγήο θαη ηεο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ ππφ ηελ έλλνηα φηη είλαη πξσηίζησο ην θξηηήξην επί ηε βάζεη ηνπ νπνίνπ 

θξίλεηαη απηή θαζεαπηή ε «αλαγθαηφηεηα» ηεο επεμεξγαζίαο. Ζ αξρή ηνπ ζθνπνχ 

απνηειεί ην ζεζκηθφ αλάρσκα πνπ εκπνδίδεη ηελ ηερληθά δπλαηή θαη ζπρλά – απφ 

νηθνλνκηθή θαη νξγαλσηηθή άπνςε – επηζπκεηή «πνιπιεηηνπξγηθή» ζπιινγή θαη 

ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
86

 Οη ηξάπεδεο γελεηηθψλ δεδνκέλσλ, αλ δελ 

θαζνξηζηνχλ κε ηξφπν ιεπηνκεξή νη φξνη ιεηηνπξγίαο ηνπο, κπνξεί λα κεηαηξαπνχλ 

απφ φξγαλν θαηαπνιέκεζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζε κέζν θαηαζθφπεπζεο ησλ 

πνιηηψλ. Τφζν ε ζπιινγή ζηνηρείσλ ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φζν θαη ε κεηαβνιή 

ηνπ αξρηθνχ ζθνπνχ ηεο ζπιινγήο ησλ γελεηηθψλ δεδνκέλσλ κεηαβάιινπλ εχθνια ην 

άηνκν ζε «κέζν», ζε έλα απιφ φξγαλν ζηα ρέξηα ησλ νξγάλσλ ηεο πνηληθήο 

θαηαζηνιήο. Ζ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο είλαη αληίζεηε κε 

νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή ηνπ αηφκνπ ζε κέζν πξνο εμππεξέηεζε θάπνησλ ζθνπψλ, 

φζν «επγελείο» ή κέζα ζηα ζπληαγκαηηθά πιαίζηα θαη αλ είλαη απηνί.  

 
Τν δήηεκα ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ ρσξίο ηαπηφρξνλε θαηαπάηεζε ησλ 

ειεπζεξηψλ ησλ πνιηηψλ, πνπ θαιείηαη λα ιχζεη, ή κάιινλ λα ζπγθεξάζεη θαη λα 

ζηαζκίζεη ε λνκηθή επηζηήκε, έρεη απαζρνιήζεη εθ ηνπ ζπζηάδελ ηελ εζηθή 

θηινζνθία, φπσο πξνείπακε.  
Σηηο ζχγρξνλεο πνιηηηθέο θαη λνκνζεηηθέο εμειίμεηο ν Dworkin είρε ιάβεη ζέζε 

θαηά ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ειεπζεξηψλ ράξηλ εζληθήο αζθαιείαο, ζηα πιαίζηα ηεο 

ςήθηζεο ηνπ «Patriot Act» ζηηο ΖΠΑ, σο απφξξνηα ηνπ ηξνκνθξαηηθνχ ρηππήκαηνο 

ηεο 11
εο

 Σεπηεκβξίνπ ζηε Νέα Υφξθε. Αλέθεξε φηη πξέπεη λα δηαιέμνπκε ηη ζέινπκε. 

Δίηε είλαη δίθαην ζηα πιαίζηα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο λα κελ ηζρχνπλ 

φιεο νη αξρέο ηεο δίθαηεο δίθεο, είηε λα παξαδερηνχκε φηη ε εμαηξεηηθή κεηαρείξηζε 

ησλ ηξνκνθξαηψλ απνηειεί αδηθία επηβεβιεκέλε απφ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο 

θνηλσλίαο. Σηελ πξψηε πεξίπησζε έρνπκε έθπησζε αξρψλ, ελψ ζηε δεχηεξε 

επηθξαηεί σθειηκηζηηθή αληίιεςε ζε βάξνο θάπνησλ αλζξψπσλ, πξάγκα αληίζεην κε 

ηελ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο θαη ίζεο θξνληίδαο γηα θάζε άλζξσπν.
87

  
 
Σηα αληίζηνηρα δεδνκέλα, ν Hobbes πξνθαλψο ζα πξφθξηλε ηε ζεκειηψδε ζέζε 

ηνπ, φηη πξνέρεη ε αζθάιεηα έλαληη ηεο ειεπζεξίαο.  
                                                 
85

 βι. άξζξν 4 παξ. 1
α 
, λ. 2472/97 

86
 Μήηξνπ, Λ., Ζ αξρή πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 1999, ζ.22 

87
 Dworkin, R., The Threat to Patriotism: The New York Review of Books,  28/2/2002 



 
31 

Ωο πξνο ην δήηεκα εζηθήο θαη δηθαίνπ πνπ πξνθχπηεη , ν Καλη μεθηλάεη απφ 

ηελ έλλνηα ηεο αηνκνθεληξηθφηεηαο, ηελ νπνία ιαλζαζκέλα ηνπ απνδίδνπλ κεξηθνί 

κειεηεηέο, φηη θαζέλαο πξέπεη λα δηαζέηεη ειεπζεξία ζηε δηακφξθσζε ησλ ζρέζεψλ 

ηνπ πξνο ηνπο άιινπο, ειεπζεξία πνπ έρεη ηα φξηά ηεο εθεί πνπ αξρίδεη ε ίζε 

ειεπζεξία ησλ άιισλ. Ζ αηνκνθεληξηθφηεηα θαη ε αηνκηθή ειεπζεξία δελ αθνξνχλ ην 

δξσλ άηνκν ζαλ λα κελ ζπλππήξρε κε άιια, αιιά φια ηα άηνκα απφ θνηλνχ πνπ είλαη 

ηθαλά θαη δηθαηνχκελα ίζεο δπλαηφηεηαο απηνθαζνξηζκνχ. Έηζη, ε ειεπζεξία παίξλεη 

ηε κνξθή δηθαησκάησλ, πνπ λννχληαη γεληθά θαη αθεξεκέλα. Τν δίθαην άιισζηε 

θαηά ηνλ Kant, νξίδεηαη σο ‘’ην ζχλνιν ησλ πξνυπνζέζεσλ ππφ ηηο νπνίεο ε 

ππνθεηκεληθή ειεπζεξία (willkur) ηνπ θαζελφο κπνξεί λα ελαξκνληζηεί κε ηελ 

ππνθεηκεληθή ειεπζεξία ηνπ άιινπ, ζχκθσλα κε ην γεληθφ λφκν ηεο ειεπζεξίαο’’.
88 

Γη απηφ ν Καλη δελ αληηιακβάλεηαη ηα δηθαηψκαηα κφλν αηνκνθεληξηθά. 

Γηθαηψκαηα δε λννχληαη ρσξίο ακνηβαηφηεηα θαη ρσξίο απφ θνηλνχ εγθαζίδξπζε κηαο 

κνξθήο ζπιινγηθφηεηαο πνπ ηα αλαγλσξίδεη θαη ηα πξνζηαηεχεη, δειαδή ρσξίο ηδέα 

κηαο εζηθήο θνηλφηεηαο βαζηζκέλεο ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ εζηθψλ ππνθεηκέλσλ, 

ηζφηηκσλ ζηελ απηνλνκία ηνπο. 
Ζ ηδέα κηαο ηέηνηαο εζηθήο θνηλφηεηαο είλαη ην ζεκέιην ηεο πνιηηηθήο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο θαη καδί ην ζεκέιην ηνπ δηθαίνπ. Γηα ηελ ππεξίζρπζε θαη δηαηήξεζε 

απηήο επηηξέπεηαη θαη ν εμαλαγθαζκφο, φρη φκσο ν παξαδνζηαθφο ράξηλ ηνπ δένληνο 

εζηθά. Απηφ, γηαηί έηζη ζα πεξηνξίδεην ε απηνλνκία θαη ζα είρακε δεζπνηηθφ, πνιηηηθφ 

ζχζηεκα θεδεκνλίαο ησλ πνιηηψλ ή κάιινλ ππεθφσλ, απφ ηνπο εγέηεο. 
Ο Καλη θάλεη ιφγν γηα εμαλαγθαζκφ εζηθνχ ραξαθηήξα, δέζκηνο θαη 

πεξηνξηζκέλνο κνλφδξνκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ίδξπζεο θαη δηαηήξεζεο 

θνηλφηεηαο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη ίζεο απηνλνκίαο ησλ κειψλ. Ο κφλνο 

λνκηκνπνηεκέλνο εμαλαγθαζκφο είλαη εμαλαγθαζκφο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη φρη 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ.
89 

πσο είδακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, αλαιχζακε ηελ έλλνηα ηεο απηνλνκίαο 

θαηά ηηο δηάθνξεο εζηθέο ζεσξίεο. Σχκθσλα κε κηα πξνζέγγηζε, ν άλζξσπνο έρεη 

εηδηθφ δηθαίσκα επί ησλ θπηηάξσλ θαη ηνπ πιηθνχ αθφκα θαη φηαλ απηά 

απνρσξίδνληαη απφ ην ζψκα. Τν δηθαίσκα απηφ, επηηξέπεη ζην δφηε λα πξνζδηνξίδεη 

ηνλ πξννξηζκφ ηνπ πιηθνχ αλεμαξηήησο ηνπ εάλ είλαη θχξηνο απηνχ ή φρη.
90

 Οη 

ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο άπνςεο ζεκειηψλνπλ απηφ ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

ηδησηηθνχ βίνπ θαη εηδηθφηεξα ζηελ έθθαλζε πνπ αθνξά ηελ ειεπζεξία γηα ηε ιήςε 

απηφλνκσλ απνθάζεσλ γηα ηε δσή. Πξνζηαηεχεηαη φρη κφλν ε πξνζσπηθή ηαπηφηεηα 

θαη νη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη ε θπζηθή αθεξαηφηεηα θαη ην δηθαίσκα 

ιήςεο απφθαζεο γηα ηα «ππνιείκκαηα» . ππνζηεξίδεηαη φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ρξήζεο ηνπ αλζξσπίλνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ κπνξεί εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ζηηο 

ηερλνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο , λα εληάζζεηαη ζηελ πξνζηαζία 

ηεο ηδησηηθφηεηαο εμαηηίαο ηεο ζχλδεζεο ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη ηνπ πξνζψπνπ.
91

  
Τν δηθαίσκα δειαδή ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, 

ζπληζηά εθδήισζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ πξνζψπνπ, ε νπνία βξίζθεηαη ζηε βάζε ηφζν 

ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φζν θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

ηδησηηθφηεηαο.  
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Καηά ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, ε ζπλαίλεζε ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε 

ηεο απηνλνκίαο ηνπ πξνζψπνπ, ηεο δπλαηφηεηαο λα θπβεξλά ηνλ εαπηφ ηνπ ρσξίο 

επεκβάζεηο ηξίησλ θαη κε πιήξε ζπλείδεζε, ζχκθσλα κε έλα ζρέδην δσήο πνπ κφλν 

ηνπ έρεη δηαιέμεη.  
Ζ απηνλνκία εθδειψλεηαη κέζσ ηεο απφθαζεο ηνπ πξνζψπνπ-δφηε σο πξνο ηε 

ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία, ηελ ειεπζεξία ηεο γλψζεο ή κε γλψζεο θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα κελ πθίζηαηαη δηαθξίζεηο νηθνλνκηθέο ή θνηλσληθέο ιφγσ ηεο φπνηαο 

απφθαζήο ηνπ.  
Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε δηαζθάιηζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ πξνζψπνπ, 

ζπληζηά ηε βάζε αιιά θαη ην ζθνπφ ηαπηφρξνλα ηνπ δηθαηψκαηνο πιεξνθνξηαθνχ 

απηνθαζνξηζκνχ , δειαδή ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνθαζίδεη θαλείο γηα ηε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ηνλ αθνξνχλ.
92

  
Ζ ζπλαίλεζε αθνξά ινηπφλ θαη ηε ζπιινγή θαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ 

γελεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο βηνηξάπεδεο. Ζ αμία θαη ε απηνλνκία ηνπ αηφκνπ, δελ πξέπεη 

λα εμηζψλεηαη κε ην κεραληζκφ ζπλαίλεζεο θαζψο ε αμία ηνπ απηφλνκνπ πξνζψπνπ 

απνηειεί αγαζφ αλεμάξηεηα απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δψζεη έγθπξε ζπλαίλεζε.  

 

 

 

Η έλλνηα ηεο ζπλαίλεζεο, ωο βάζε αθεηεξίαο 

 

 

 

1. Ζ ζεκειίσζε ηνπ νξηζκνχ 

 
Ζ έλλνηα ηεο ζπλαίλεζεο θαίλεηαη λα απνηειεί ηελ αθεηεξία θαη ηνλ ππξήλα γηα 

φιεο ηηο πξνζεγγίζεηο αιιά θαη ηηο εγγπήζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

αηφκνπ. Ταπηφρξνλα, ζπληζηά θαη ηε βαζηθή θαλνληζηηθή επηινγή. Ζ Σχκβαζε ηνπ 

Οβηέδν κάιηζηα, ηππνπνηεί ηε ζπλαίλεζε σο «απηνηειέο δηθαίσκα».
93

   Ζ ζεκαζία 

ηεο, αλεμάξηεηα απφ ηε βάζε ζεκειίσζήο ηεο, δελ ακθηζβεηείηαη, αλ θαη γίλνληαη 

απνδεθηά κνληέια θαη πεξηπηψζεηο ππέξβαζήο ηεο. Απηφ πνπ εμεηάδεηαη, είλαη ε 

θχζε θαη ε έθηαζή ηεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ θαζίζηαηαη δπλαηή.  

Τν Γηεζλέο Σχκθσλν γηα ηα Αζηηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, πξνβιέπεη φηη 

θαλέλαο δε κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε ηαηξηθνχο ή επηζηεκνληθνχο πεηξακαηηζκνχο, ρσξίο 

ηελ ειεχζεξε ζπλαίλεζή ηνπ. (άπθπο 7). Ζ Γηαθήξπμε ηεο UNESCO γηα ην Αλζξψπηλν 

Γνληδίσκα θαη ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, απαηηεί ειεχζεξε θαη ελεκεξσκέλε 

ζπλαίλεζε (informed consent) ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. (άπθπο 5).  Ζ πξφηεξε, 

ειεχζεξε, θαηφπηλ ελεκέξσζεο θαη ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ πξνζψπνπ, ζπληζηά θαη ηελ 

απαίηεζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ηεο UNESCO γηα ηα γελεηηθά δεδνκέλα ηνπ 

Αλζξψπνπ. (άπθπο 8)   Ζ επηηαγή ηεο ζπλαίλεζεο πεξηέρεηαη θαη ζηε Σχκβαζε ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ηε Βηνταηξηθή (άπθπο 5 

και 12) , ελψ ν Φάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ «ειεχζεξε θαη ελ επηγλψζεη ζπλαίλεζε» ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ 

πξέπεη λα ηεξνχληαη ζην πεδίν ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο βηνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ην δηθαίσκα ηνπ πξνζψπνπ ζηε ζσκαηηθή θαη δηαλνεηηθή αθεξαηφηεηα 
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(άξζξν 3) . Σηελ έλλνκε ηάμε, θαη θπξίσο ζηε δηεζλή, ε ζπλαίλεζε ζθηαγξαθείηαη σο 

ειεχζεξε, πιεξνθνξεκέλε θαη ξεηή. Γελ πξνζδηνξίδεηαη πάληα ν βαζκφο ηεο 

εηδηθφηεηάο ηεο.  

Έλα πξψην δήηεκα, αθνξά ηελ πεξίπησζε ηνπ ιεγφκελνπ opt-out, αληί ηεο 

ξεηήο ζπλαίλεζεο. Ο δφηεο δειαδή πξέπεη λα δειψζεη φηη επηζπκεί λα εμαηξεζεί . 

Απηφ ην κνληέιν πηνζέηεζε ε Ηζιαλδία φπσο ζα δνχκε θαη θάησζη, θαη απνηέιεζε έλα 

πεδίν κείδνλνο θξηηηθήο δηεζλψο, ζηνλ ηξφπν ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

αληίζηνηρεο βηνηξάπεδαο θαη ηεο επεμεξγαζίαο γελεηηθψλ θαη άιισλ δεδνκέλσλ. Ζ 

ξχζκηζε απηή επηθξίζεθε έληνλα κε ην ζθεπηηθφ φηη πιήηηεη ηελ απηνλνκία ηνπ δφηε. 

Θεσξεί δεδνκέλε ηελ εηθαδφκελε ζπλαίλεζή ηνπ θαη ππαλαρσξεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

απφ ηε ξεηή δέζκεπζε γηα ζπλαίλεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ επαξθή ελεκέξσζε ηνπ 

δφηε. Γηα απηφ ην ιφγν άιισζηε θαη ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηεο Ηζιαλδίαο έθξηλε 

αληηζπληαγκαηηθή ηελ πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά κε ηε Βηνηξάπεδα 

Υγείαο.  

Καη απφ πιεπξάο βηνεζηθήο, αιιά θαη απφ πιεπξάο ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη αθφκε θαη αλ απηφ δελ 

αλαθέξεηαη ξεηά, ε ζπλαίλεζε λνείηαη σο «ζπλαίλεζε κεηά απφ πιεξνθφξεζε».  πσο 

επηζεκαίλεη ε έθζεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο, γηα ηα γελεηηθά δεδνκέλα, 

«είλαη δχζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο ζπλαίλεζε ρσξίο θάπνηα πξνεγνχκελε 

πιεξνθφξεζε. Μηα ηέηνηα ζπλαίλεζε δελ είλαη έιινγε, νχηε κπνξεί λα ζεσξεζεί πξντφλ 

απηφλνκεο βνχιεζεο».
94

 

Ζ πιεξνθνξεκέλε ζπλαίλεζε ζπληζηά terminus technicus θαζψο ην 

πεξηερφκελν ηεο πιεξνθφξεζεο είλαη θξίζηκν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ειεχζεξεο 

βνχιεζεο. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζε νπζηαζηηθή 

ζπλαίλεζε θαη δηαδηθαζηηθή, πνπ είλαη ε ηππηθή ζπκπιήξσζε κηαο θφξκαο πνπ δελ 

πιεξνί ηηο επηηαγέο ηεο πιεξνθνξεκέλεο θαη ελ επηγλψζεη ζπλαηλέζεσο.  

Ωο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε πιεξνθφξεζε έγθεηηαη 

ζην ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, ηα δεδνκέλα ή ηηο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πνπ απηή 

αθνξά, ηνπο απνδέθηεο ή θαηεγνξίεο απνδεθηψλ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ππεπζχλνπ ηεο επεμεξγαζίαο.
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   Ζ έθηαζε θαη ην πεξηερφκελν ηεο ελεκέξσζεο 

πξέπεη λα αθνξά ηα ζηνηρεία πνπ θξίλνληαη ρξήζηκα γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο 

απνθάζεσο. Τν Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαίλεηαη φηη αληηιακβάλεηαη ελ γέλεη ηε 

δηαθάλεηα σο πξνο ηελ έξεπλα θαη ηελ εζηθν-δηθαητθή αληηκεηψπηζή ηεο, σο θξίζηκε 

παξάκεηξν γηα ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ ζπλαηλνχληνο . Ζ ειιεληθή Δζληθή Δπηηξνπή 

Βηνεζηθήο, ζεσξεί φηη ε ελεκέξσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξέπεη λα είλαη επαξθήο σο 

πξνο ην ζθνπφ ηεο εμέηαζεο θαη φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ γελεηηθψλ δεδνκέλσλ, 

λα δηεπθξηλίδεη αλ απηά ζα θαηαζηξαθνχλ κεηά ηελ εμέηαζε, ή ζα θξηζεί απαξαίηεην 

λα αξρεηνζεηεζνχλ θαη, ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, αλ ζα δηαηεξνχληαη σο αλψλπκα 

ή απφξξεηα . ζνλ αθνξά  ηελ ηχρε ηνπ δείγκαηνο, λα δηεπθξηλίδεη ε ελεκέξσζε ην 

αλ απηφ ζα θαηαζηξαθεί ή ζα δηαηεξεζεί θαη αλ απηφ ζα ζπλδέεηαη κε ηα γελεηηθά 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη ε βέιηηζηε πξαθηηθή ζα ήηαλ 

λα απέρεη ρξνληθά ε ελεκέξσζε απφ ηε ζπλαίλεζε , ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη 

ζπλζήθεο ειεπζέξαο βνχιεζεο θαη ελ επηγλψζεη ζπλαηλέζεσο.  

 

Ζ ζπλαίλεζε, είλαη εηδηθή θαη ζπλαθήο κε ην ζθνπφ πνπ εμππεξεηείηαη. Σε απηφ 

φκσο ην ζεκείν ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ ε λνκηκνπνίεζε πνπ παξέρεη ε ζπλαίλεζε 

είλαη ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ δχλαηαη λα αξζεί, φηαλ 
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επεθηείλεηαη ή ηξνπνπνηείηαη ν αξρηθφο ζθνπφο. Υπάξρεη δειαδή ν θφβνο ε 

νπνηαδήπνηε Βηνηξάπεδα λα κεηαβεί ζηελ απηνθαηάξγεζε θαη αλππαξμία, ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη δε ζα κπνξνχλ ηα δεδνκέλα πνπ εζσθιείνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

άιινπο ηνκείο έξεπλαο θαη ρξήζεο. Γηα λα δηαζθαιηζηεί απηή ε ιεηηνπξγηθή αμία, έρεη 

πξνηαζεί σο ιχζε ε εηζαγσγή ηεο γεληθήο ζπλαίλεζεο (generic consent), φπσο 

εθαξκφζηεθε ζην UK Biobank Ethics and Governance Framework, κε ην ζθεπηηθφ 

φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ φιεο νη εξεπλεηηθέο ρξήζεηο πνπ κπνξεί λα 

ιάβνπλ ρψξα ζην κέιινλ. Έηζη, νη εξεπλεηέο θαη ην πξνζσπηθφ δηαρείξηζεο ηεο 

Βηνηξάπεδαο, δελ είλαη αλαγθαζκέλν λα έιζεη ζε επαθή θαη πάιη κε ηνπο δφηεο. Έηζη, 

ζεσξεηηθά, ζα κπνξεί ίζσο κηα βηνηξάπεδα πνπ ζα έρεη ζπζηήζεη θάπνην λνκηθφ 

πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ή ην Υπνπξγείν Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε, λα κεηαβηβάζεη ζηνηρεία ζε αληίζηνηρε βηνηξάπεδα ηνπ Υπνπξγείνπ πγείαο ή 

θάπνηαο Ηαηξηθήο Σρνιήο. κσο ν ζεβαζκφο ηεο απηνλνκίαο, ζίγνπξα επηβάιιεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη επηζπκίεο ηνπ δφηε θαζψο κπνξεί λα κελ επηζπκεί ηε 

κεηαβίβαζε ζηνηρείσλ ηνπ ζε ΜΚΟ ή παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο φπσο πξναλαθέξακε 

επί παξαδείγκαηη. Σχκθσλα κε ην άπθπο 22 ηεο Σχκβαζεο ηνπ Οβηέδν, «κέξνο ηνπ 

ζψκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άιιν ζθνπφ απφ απηφλ πνπ αθαηξέζεθε, κφλνλ 

εθφζνλ αθνινπζεζνχλ νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο θαη ζπγθαηάζεζεο».
96

 Οη 

εξεπλεηηθνί ζηφρνη φκσο, είλαη άιιν δήηεκα, ην νπνίν δελ απαζρνιεί ηελ παξνχζα, 

ελψ θαη ππφ ην πξίζκα ηεο βηνινγίαο, ην πιηθφ πνπ ιακβάλεηαη γηα εξεπλεηηθνχο 

ιφγνπο δηαθέξεη απφ ην πιηθφ πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ ηφπν ηνπ εγθιήκαηνο, ηφζν ζε 

πξαθηηθφ, φζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν. 

 

 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, γηα λα θαηαζηεί δπλαηφο ν έιεγρνο ηνπ 

δείγκαηνο DNA πξέπεη λα γίλεη ζχγθξηζή ηνπ κε δείγκα γελεηηθνχ πιηθνχ ηνπ 

ππφπηνπ. Σηελ πεξίπησζε απηή ελδέρεηαη ν χπνπηνο λα αξλεζεί λα ζπλεξγαζηεί, 

νπφηε εξσηάηαη αλ κπνξεί λα εμαλαγθαζζεί ζε απηφ κε ηε βία, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ 

ζπλαηλεί.  
Σρεηηθά κε ην παξαπάλσ εξψηεκα, ε λνκνινγία ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ 

έρεη δερζεί, φηη ε εμέηαζε αίκαηνο γηα ηε βεβαίσζε ηεο παηξφηεηαο είλαη αλεπίηξεπηε 

ρσξίο ηε ζέιεζε ηνπ δηαδίθνπ.
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 Παξφκνηα άπνςε δέρηεθε ζε πνηληθή δίθε θαη ε 

απφθαζε 4637/1977 ηνπ Τξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελψλ πνπ έθξηλε φηη δελ 

είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε απνθάζεσο πνπ δηαηάζζεη πξαγκαηνγλσκνζχλε γηα ηελ 

εμαθξίβσζε αιιαγήο θχινπ, εθφζνλ ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν αξλείηαη λα 

ππνβιεζεί ζε απηή.
98

  
Ζ επηηαγή ηεο πξνεγνχκελεο ζπλαίλεζεο ζε επεκβάζεηο ζην ζψκα ηνπ αηφκνπ 

εληάζζεηαη ζην θαλνληζηηθφ πεδίν ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο 

αθεξαηφηεηαο, φπσο απηφ θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 7 παξ. 2 ηνπ Σπληάγκαηνο. 

[Π. Γ. Γαγηφγινπ, Αηνκηθά Γηθαηψκαηα, 1991, ηφκνο Α, ζ.212, Α. Μάλεζεο, Αηνκηθέο 

ειεπζεξίεο, 1982, ζ.199, Ζιηάδνπ, Α., Βηνταηξηθή θαη Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα]. Σην 

πιαίζην απηφ κπνξεί ε ζπλαίλεζε λα ζεσξεζεί σο ηππνπνηεκέλε κνξθή παξαίηεζεο 
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απφ νξηζκέλεο εμνπζίεο πνπ παξέρεη ζηνλ άλζξσπν ην θιαζζηθφ δηθαίσκα ζσκαηηθήο 

θαη ςπρηθήο αθεξαηφηεηαο.
99 

Γηα λα είλαη έγθπξε, ε ζπλαίλεζε ζα πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη απφ ιφγνπο 

πξνζηαζίαο ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο αθεξαηφηεηαο. 
Έηζη, ε ζπλαίλεζε δελ αίξεη ηνλ αληηζπληαγκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

επεκβάζεσο, αλ απηή είλαη άζρεηε κε ηελ εχινγε εμππεξέηεζε ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ 

απφ ην Σχληαγκα αγαζνχ ηεο δσήο, ηεο ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο ζρεηηθήο 

κε απηέο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο 

ζπλαίλεζεο είλαη ε ειεχζεξε απφθαζή ηεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ε 

πξνεγνχκελε ελεκέξσζή ηνπ. Ζ ελεκέξσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ αθνξά ην ζθνπφ 

θαη ηε θχζε ηεο επέκβαζεο, θαζψο θαη ηα επαθφινπζα θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηή 

ζπλεπάγεηαη, ελψ πξέπεη λα παξέρεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ.  
Ζ ιήςε γελεηηθνχ πιηθνχ κε ζθνπφ ηελ αλάιπζή ηνπ απνηειεί αλακθίβνια επέκβαζε 

ζηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ αηφκνπ. Τν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη θαηά πφζν 

είλαη δπλαηή ε ιήςε ηνπ γελεηηθνχ απνηππψκαηνο ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ.  
Γίλεηαη δεθηφ φηη ε επέκβαζε ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή αθεξαηφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ είλαη επηηξεπηή παξά ηε ζέιεζή ηνπ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

δηαθηλδχλεπζεο ηεο δσήο ή ηεο πγείαο άιισλ ή ηεο δεκφζηαο πγείαο ή ηεο δεκφζηαο 

αζθάιεηαο.
100 

Ζ απνηξνπή θηλδχλνπ γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα, πνπ καο ελδηαθέξεη ελ 

πξνθεηκέλσ, δηθαηνινγεί ηε ζσκαηηθή θάθσζε πξνζψπνπ παξά ηε ζέιεζή ηνπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο «πνπ κφλν ε θάθσζε απηή (θαη κάιηζηα ζην βαζκφ πνπ δηελεξγείηαη) 

κπνξεί λα απνηξέςεη αμηφπνηλε πξνζβνιή άιισλ ηζφηηκσλ ή ππέξηεξσλ αγαζψλ απφ 

ηνλ ππνβαιιφκελν ζηελ θάθσζε».
101 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, πνηα πξέπεη λα είλαη ε απάληεζε ζηελ ππνρξεσηηθή 

ππνβνιή ζε γελεηηθφ απνηχπσκα; Ζ ιήςε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ζπληζηά αλακθίβνια 

επέκβαζε ζηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Ζ ιήςε γελεηηθνχ πιηθνχ ζηελ 

πνηληθή δίθε γίλεηαη γηα ηε δηαιεχθαλζε ησλ εγθιεκάησλ θαη ηε δηαπίζησζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ δξαζηψλ θαη δε γίλεηαη γηα ηελ απνηξνπή αμηφπνηλεο πξνζβνιήο 

άιισλ ηζφηηκσλ ή ππέξηεξσλ έλλνκσλ αγαζψλ απφ ηνλ ππνβαιιφκελν ζηελ θάθσζε. 

Σπλεπψο, ε αλαγθαζηηθή ππνβνιή ηνπ ππφπηνπ ζε γελεηηθφ απνηχπσκα δε 

δηθαηνινγείηαη απφ ηελ αλάγθε απνηξνπήο θηλδχλνπ γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα. Ζ αξρή 

ηεο αλαινγηθφηεηαο επηβάιιεη ε επέκβαζε λα ηειεί ζε εχινγε ζρέζε κε ηνλ 

απνηξεπηέν θίλδπλν. Έηζη, θαηαλαγθαζηηθή επέκβαζε ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

αθεξαηφηεηα γηα απνηξνπή ελφο κειινληηθνχ, νζνδήπνηε πηζαλνχ, θηλδχλνπ είλαη 

αληηζπληαγκαηηθή. 
Ζ αλάγθε εμηρλίαζεο ησλ εγθιεκάησλ θαη εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

δξαζηψλ πξέπεη λα δηεμάγεηαη κε ηξφπν θαη κέζα, πνπ λα εμαζθαιίδνπλ πξψηηζηα ην 

ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμίαο. Έλα θξάηνο δε κπνξεί αζθαιψο 

λα ζεσξεζεί φηη δηθαηψλεη ηελ χπαξμή ηνπ φηαλ αζθεί αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή 

παίξλνληαο ην ίδην εγθιεκαηηθά κέηξα.
102

 Μηα ηέηνηα ζέζε θαη αληίιεςε ζα ήηαλ 

αληίζεηε κε ηελ έλλνηα ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ.  
Ζ βαζηθή αξρή, ε νπνία δηαπλέεη έλα ζχγρξνλν πνηληθφ δηθνλνκηθφ δίθαην, 

αξρή πνπ ηζρπξνπνηείηαη απφ ηε ζπληαγκαηηθή δηάηαμε γηα ην ζεβαζκφ θαη ηελ 

                                                 
99
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πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμίαο
103

, είλαη φηη ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ππνβηβάδεηαη 

ζε απιφ αληηθείκελν ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, έζησ θαη αλ κε ηνλ ηξφπν απηφ είλαη 

δπλαηφ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λα αλαθαιπθζεί ε αιήζεηα.
104

 πσο άιισζηε 

έρεη ππνγξακκίζεη θαη ην γεξκαληθφ Οκνζπνλδηαθφ Αθπξσηηθφ (BGH), «δελ 

απνηειεί αξρή ηνπ πνηληθνχ δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ ε αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο κε 

νπνηνδήπνηε ηίκεκα»
105

 Απηφ είλαη νξζφ, θαζφζνλ, φπσο δηαπηζηψλεηαη, ε ειεχζεξε 

εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ «δελ απνηειεί απηνζθνπφ, αιιά βνεζεηηθφ κέζν γηα ηελ 

πξαγκάησζε ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ θαη ηελ απαξαίηεηε γηα ην ζθνπφ απηφ 

δηαπίζησζε ηεο αιήζεηαο»
106 

Έηζη, ε αλζξψπηλε αμία δελ επηηξέπεη λα ππνβηβάδεηαη ν άλζξσπνο ζε απιφ 

κέζν ηεο αλάθξηζεο, έζησ θαη αλ κε ηνλ ηξφπν απηφ πξφθεηηαη λα ιάκςεη ε αιήζεηα 

θαη λα «ηθαλνπνηεζεί ε ηδέα ηεο δηθαηνζχλεο». Τν πεξηερφκελν ηεο αξρήο έγθεηηαη 

θπξίσο ζηελ απαίηεζε λα κελ ππνβηβάδεηαη ν άλζξσπνο, ν θάζε ζπγθεθξηκέλνο 

άλζξσπνο, ζε αληηθείκελν (ηεο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο ελ πξνθεηκέλσ), ζε απιφ 

κέζν γηα ηελ εμππεξέηεζε νπνησλδήπνηε ζθνπψλ, ζε αληηθαηαζηαηφ ηειηθά 

κέγεζνο.
107

 πσο ζεκεηψλεη ν Π. Γ. Γαγηφγινπ, ε αμία ηνπ αλζξψπνπ είλαη 

«απαξαβίαζηνο εθείλνο ππξήλαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ σο θπζηθνχ 

ππνθεηκέλνπ δηθαίνπ πνπ δηαθξίλεη ηνλ άλζξσπν αθελφο απφ ηα άινγα φληα θαη 

αθεηέξνπ απφ ηα αληηθείκελα ηνπ δηθαίνπ»
108 

Δμάιινπ, ε ιήςε γελεηηθνχ πιηθνχ πξνυπνζέηεη ηελ επέκβαζε ζην ζψκα, 

ζηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ ππφπηνπ, πξάγκα πνπ ηζνδπλακεί κε ζσκαηηθή 

θάθσζε. Τν αλζξψπηλν ζψκα είλαη, ζχκθσλα κε ηελ θξαηνχζα άπνςε, ζηνηρείν ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο. Τν αλζξψπηλν ζψκα δελ είλαη 

ηδηνθηεζία ηνπ αλζξψπνπ, νχηε κπνξεί λα ζεσξεζεί κφλν σο ην πιηθφ πεξίβιεκα ηεο 

αλζξψπηλεο ππφζηαζεο. Αληίζεηα, είλαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη 

ηελ απηνλνκία ηνπ αηφκνπ λα ην νξίδεη φπσο απηφο ζέιεη. Απηφ, γηαηί ν άλζξσπνο δελ 

είλαη κφλν έλα ζχλνιν ηζηψλ, νξγάλσλ θαη θπηηάξσλ. To δίθαην ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ 

άλζξσπν φρη σο «βηνινγηθφ νλ», αιιά σο «θνηλσληθφ» πξφζσπν θαη ππνθείκελν, ην 

νπνίν εληάζζεηαη θαη δξα ζηα πιαίζηα κηαο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο. Ο άλζξσπνο σο 

πξφζσπν θαη ππνθείκελν δηθαίνπ δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ βηνινγηθή ηνπ ππφζηαζε, θαη 

ελ πάζε πεξηπηψζεη, ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ σο πξνζψπνπ δελ 

αλάγεηαη νχηε εμαληιείηαη ζηελ απφδνζε ηεο νληνινγηθήο ηνπ ππφζηαζεο.
109 

Έηζη, ν θαλφλαο ηεο πξνεγνχκελεο ζπλαίλεζεο κεηνπζηψλεη ηελ απηνλνκία 

ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ επεκβαίλνπλ ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπ 

αθεξαηφηεηα, πεξηνξίδνληαο ηελ παηεξλαιηζηηθή άπνςε πνπ αγλνεί ηε βνχιεζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ αηφκνπ. 
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 άξζξν 2 παξ. 1 Σπλη. 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο ρσξψλ πνπ 

ελζηεξληζζήθαλε άιιεο ζεσξήζεηο θαη γλψκνλεο, σο πξνο ηε ιήςε γελεηηθψλ 

δεδνκέλσλ.  
Σην Βέιγην ε ζπλαίλεζε είλαη απαξαίηεηε, βάζεη ηεο λνκνινγίαο θάπνησλ 

δηθαζηεξίσλ, ηα νπνία βαζίζηεθαλ ζηελ ΔΣΓΑ, ηελ νπνία εξκήλεπζαλ δηαζηαιηηθά. 

Σηα πεξηζζφηεξα θξάηε, φκσο, ε ζπλαίλεζε δελ είλαη απαξαίηεηε. Μπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ην παξάδεηγκα ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ Καλαδά, ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, 

ηεο Ννξβεγίαο θαη ηεο Οιιαλδίαο. Έηζη, ζηε Γεξκαλία, ν Κψδηθαο πνηληθήο 

δηθνλνκίαο πξνβιέπεη, ζην άξζξν 81, ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, 

ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

δξαζηψλ. Δίρε πξνεγεζεί απφθαζε ηνπ Σπληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ην νπνίν είρε 

θξίλεη φηη ε κέζνδνο απηή δελ πξνζβάιιεη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη ηελ 

ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Δπίζεο, ζηνλ Καλαδά, θαη παξά απφθαζε 

ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ, ην νπνίν έθξηλε, ζρεηηθά κε ηε ιήςε αίκαηνο απφ ηελ 

αζηπλνκία, φηη ε ρξήζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

αηφκνπ, γηα ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ ζπληζηά πξνζβνιή ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ θαη ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, πξνβιέθζεθε ξεηά ην 1995, ζηνλ Κψδηθα πνηληθήο 

δηθνλνκίαο, ε δπλαηφηεηα ιήςεο θαη αλάιπζεο ηνπ DNA γηα ζπγθεθξηκέλα ζνβαξά 

αδηθήκαηα.  
Σηε Γαιιία αλ θαη ην άξζξν 16-11 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα επηβάιιεη ηε 

ζπλαίλεζε γηα ηε ιήςε γελεηηθνχ πιηθνχ ζην πιαίζην ηεο αζηηθήο δίθεο, δελ έρεη 

πξνβιεθζεί αλάινγε δηάηαμε γηα ηελ πνηληθή δίθε. Παξφια απηά, ζηελ πξαθηηθή ηα 

γαιιηθά δηθαζηήξηα απαηηνχλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππφπηνπ 

γηα ηε ιήςε γελεηηθνχ πιηθνχ ηνπ. 
Σε επξσπατθφ επίπεδν, ε Σχζηαζε R 92-1 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

ηνλίδεη φηη ε αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο επηβάιιεη ηελ πξνζθπγή 

ζηηο πην ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο, κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη ε 

αλάιπζε ηνπ DNA, θαη απνδέρεηαη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ηελ ππνβνιή ζε 

γελεηηθή αλάιπζε ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Ζ Σχκβαζε γηα ηα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ηε Βηνταηξηθή νξίδεη φηη «δελ ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζηελ 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο 

πιελ φζσλ νξίδνληαη δηα λφκνπ θαη είλαη αλαγθαίνη ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, ηελ πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο, ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο ή ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ 

ησλ άιισλ». Σπλεπψο, ζχκθσλα κε ηε Σχκβαζε, είλαη δπλαηή ε επέκβαζε ζηελ 

ηδησηηθή ζθαίξα ηνπ αηφκνπ θαη ε ιήςε γελεηηθνχ πιηθνχ ζην πιαίζην κηαο πνηληθήο 

δίθεο, ελψ δε γίλεηαη κλεία ζην δήηεκα ηεο ζπλαίλεζεο. Τέινο, ε Γηαθήξπμε ηεο 

UNESCO γηα ην Αλζξψπηλν Γνληδίσκα δελ αλαθέξεηαη ζην δήηεκα ησλ γελεηηθψλ 

απνηππσκάησλ, ελψ ππνγξακκίδεη φηη εμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα ηεο ζπλαίλεζεο κπνξεί 

λα γίλεη κφλν γηα επηηαθηηθή αλάγθε, χζηεξα απφ λνκνζεηηθή πξφβιεςε, θαη κε ζεβαζκφ 

ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.  
Ζ γελεηηθή αλάιπζε είλαη αλαληίξξεηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε 

δηαπίζησζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ δξαζηψλ θαη ησλ ζπκάησλ, ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

ελνρήο ή ηεο αζσφηεηαο. Ζ δξαζηηθφηεηα φκσο ηεο επέκβαζεο, ην πινπζηφηαην 

πιεξνθνξηαθφ θνξηίν πνπ ελέρεη ην γελεηηθφ πιηθφ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ. Ζ 

ιήςε ησλ γελεηηθψλ απνηππσκάησλ, ε αλάιπζε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ θαη ε 
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πεξαηηέξσ ρξήζε θαη αμηνπνίεζή ηνπ πξέπεη λα ππφθεηληαη ζηελ πξνζηαζία ηεο αμίαο 

θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο πνπ 

είλαη θξίζηκε γηα ηελ εχξεζε ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο ησλ δηθαησκάησλ πνπ ζίγνληαη 

θαη ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηδηψθεηαη.
110

 

 
 

 

 

Καλνληζηηθά πιαίζηα δηαρείξηζεο- ιεηηνπξγίαο- επνπηείαο θξαηηθήο 

Βηνηξάπεδαο θαη δηαζθάιηζε Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ 

 

 

 

1. Γηαιεχθαλζε ζπγθεθξηκέλσλ εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ 

 

 

πσο είδακε θαη αλσηέξσ, ζχκθσλα κε  ηε γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα ηχρνπλ επεμεξγαζίαο 

κφλν γηα ην ζθνπφ ηνλ νπνίν έρνπλ ζπιιερζεί. Απηφ φπσο είδακε ζεκαίλεη φηη 

πξφζβαζε ζηα βηνινγηθά δείγκαηα θαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη γηα 

κηα βηνηξάπεδα, κπνξνχλ λα έρνπλ κφλν νη εξεπλεηέο θαη γηα ην ζθνπφ ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Υθίζηαληαη πάληα νη εμαηξέζεηο πνπ αλαθέξακε αλσηέξσ 

θαη αλαθέξνληαη θαη ζην Νφκν ηνπ 97.  

ηαλ κηιάκε γηα κηα βηνηξάπεδα φκσο, ζα πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε φηη γηα λα 

επσθειεζεί ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ζα πξέπεη λα έρνπλ 

πξφζβαζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο. Σηελ ππφζεζε πνπ εμεηάδνπκε, 

πξέπεη λα ηζρχεη ην αληίζεην. Μείδνλα δεηήκαηα ηίζεληαη σο πξνο απηή ηε κε 

εξεπλεηηθή ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ, (φπσο π.ρ. θαη ζηα πεδία ηεο αζθάιηζεο, ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θηι) αιιά εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο εμαθξίβσζεο 

εγθιεκάησλ, ηεο πξφιεςεο/θαηαζηνιήο απηψλ θαη ηεο ηαπηνπνίεζεο ζπκάησλ.   

Ζ πξφζβαζε ζηε ζνπεδηθή ηξάπεδα δεδνκέλσλ ησλ λενγέλλεησλ ζπλεηέιεζε 

ζηε δηαθξίβσζε ηεο δνινθνλίαο ηεο Σνπεδήο ππνπξγνχ Anna Lindh. Απηή ε ρξήζε 

είρε γίλεη θαηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ γηα ηε βηνηξάπεδα, πνπ επηηξέπεη ηε ρξήζε ησλ 

δεηγκάησλ κφλν κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνζψπνπ ή ηε ρξήζε κεηά απφ 

«ςεπδσλπκνπνίεζε» γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.
111

     

Απηή ε πξφζβαζε γηα ιφγνπο αζθαιείαο (εμαθξίβσζε εγθιεκάησλ) ελέρεη 

φπσο πξαγκαηεπφκαζηε ζνβαξνχο θαη ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο θαζψο νη φπνηεο 

βηνηξάπεδεο ήδε πθίζηαληαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ζα κεηαηξέπεην ζε θεληξηθή 

βάζε δεδνκέλσλ θαη γελεηηθψλ απνηππσκάησλ απηνκάησο. Απηφ φκσο είλαη 

απαξαίηεηα θαθφ;  

Ζ εμέηαζε DNA ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ ψζηε λα εμαθξηβσζεί κηα πηζαλή 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ή θαη ε ζπγθξφηεζε κηαο 

θξαηηθά ειεγρφκελεο Βάζεο δεδνκέλσλ αζθαιείαο ππφ ηελ επνπηεία Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο, ηνπ ππνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη ηεο Γηθαζηηθήο εμνπζίαο, φπνπ ζα 
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θαηαρσξείηαη αξρηθά ην γελεηηθφ απνηχπσκα ήδε θαηαδηθαζζέλησλ γηα νξηζκέλα 

εγθιήκαηα, ζα ήηαλ απνδεθηή ππφ δηαπξαγκάηεπζε θαη ππφ ην θαηάιιειν πιαίζην.  

Τέηνηα πεξίπησζε ζπληζηά θαη ε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 200Α ΚΠΓ πνπ 

πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ αξκνδίνπ Γηθαζηηθνχ Σπκβνπιίνπ λα δηαηάμεη ηε λ 

αλάιπζε γελεηηθνχ πιηθνχ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ, φηαλ ππάξρνπλ ζνβαξέο 

ελδείμεηο φηη έρεη δηαπξάμεη έγθιεκα κε ρξήζε βίαο ή έγθιεκα (θαθνχξγεκα ή 

πιεκκέιεκα) ην νπνίν ζηξέθεηαη θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, ή πξάμεηο 

ζπγθξφηεζεο ή ζπκκεηνρήο ζε νξγάλσζε θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 187 ΠΚ.     
112

   

Ζ πξνυπφζεζε πνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ ή ιήςεο ζηνηρείσλ απφ ήδε ππάξρνπζεο (αλ θαη απηφ πξνβιέπεηαη ήδε 

φπσο έρνπκε δεη) έγθεηηαη ζε εηδηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζα πξνβιέπεη κείδνλεο 

νπζηαζηηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο εγγπήζεηο θαη ερέγγπα. Γελ πξέπεη θπζηθά λα ππάξρεη 

γελίθεπζε θαη ε πξφζβαζε λα είλαη αζξφα ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ θαη δηα 

αζήκαληνλ αθνξκή. Έηζη, ζα θαηέξξεε ην φιν νηθνδφκεκα ηφζν ησλ βηνηξαπεδψλ, 

φζν θαη ησλ ζεκειησδψλ ζπληαγκαηηθψλ θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Αλ δελ 

ππάξρεη ηέηνηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε, είλαη δεδνκέλν φπσο είδακε φηη ζα ρξεηαδφηαλ 

θαη ε ζπλαίλεζε ησλ πξνζψπσλ φπνπ αλήθνπλ ηα γελεηηθά δεδνκέλα. Σε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ζα είρακε ππνρψξεζε ηεο απηνλνκίαο έλαληη ηεο αζθάιεηαο.  

  Οπσζδήπνηε, ε αζθάιεηα ηξίησλ πξνζψπσλ , ε ηαπηνπνίεζε ζπκάησλ θαη ηα 

δεηήκαηα εζληθήο αζθαιείαο είλαη θαίξηα, αλαγθαία θαη αλζξσπηζηηθά δεηήκαηα, 

φκσο δελ είλαη δπλαηφ λα μεθιεηδψλνπλ κε επθνιία ηφζν επαίζζεηα δεδνκέλα κε 

ηξφπν πνπ αιινηψλεηαη ν ίδηνο ν απηνζθνπφο πνπ εμππεξεηεί κηα βηνηξάπεδα. κσο 

αο αλαινγηζηνχκε επί ηνπ πξαθηένπ ηη θάλνπκε, ηη ιέκε θαη ηη παηήκαηα απνηξνπήο 

δίλνπκε, αλ απνθαζίζνπκε φηη πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην 

θαη δελ επηηξέπεηαη γηα θαλέλα ιφγν ε πξφζβαζε ζηα γελεηηθά δεδνκέλα.  

Τη θάλνπκε ζε πεξηπηψζεηο βηαζκνχ, παηδεξαζηίαο, ιφγσλ θαηαζθνπείαο θαη 

εζληθήο αζθάιεηαο, ηξνκνθξαηηθήο ελέξγεηαο; Μήπσο ζα ήηαλ θαιχηεξν λα 

ζρεκαηηζηεί εθ ηνπ κεδελφο θξαηηθή βηνηξάπεδα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε ηε 

δηαρείξηζή ηεο λα βξίζθεηαη  ππφ αλεμάξηεηε εζληθή αξρή (ή αξρέο) ; ηα πξψηα 

γελεηηθά δεδνκέλα πνπ ζα κπνξνχζαλε λα θαηαγξαθνχλ, ζα πξνέξρνληαη απφ ήδε 

θαηαδηθαζκέλνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο φπσο πξνείπακε 

(παηδεξαζηία, βηαζκφο, ηξνκνθξαηία, εζληθή αζθάιεηα θαη φπνηα θξίλεη ε λνκνζεηηθή 

θαη δηθαζηηθή εμνπζία φηη ζα ήηαλ θξείηηνλ θαη ζπληαγκαηηθό λα εληαρζνχλ) . 

Άιισζηε, είλαη πξνηηκφηεξν λα ζπκβεί θάηη ηέηνην, θαζψο ην φιν εξγαζηεξηαθφ 

πεξηβάιινλ ζα ήηαλ πην πξνζηαηεπκέλν ζην φλνκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

απφ φηη ζπκβαίλεη απηή ηε ζηηγκή ζηα εξγαζηήξηα ηεο Αληηηξνκνθξαηηθήο, ηεο 

Σήκαλζεο ή ηνπ Δγθιεκαηνινγηθνχ, φπνπ ππάξρνπλ «νξθαλά» γελεηηθά δεδνκέλα 

πνπ δελ έρνπλ ηαπηνπνηεζεί κε θάπνηνλ θεξφκελν σο δξάζηε. Ο θάζε 

θαθνπξναίξεηνο σο πξνο ηηο δησθηηθέο αξρέο ζα κπνξνχζε λα επηθαιεζηεί ηπρφλ 

αζηπλνκηθή παγίδεπζε, πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα θαη επηξξνέο «εθ ησλ άλσζελ», 

πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ηηο εληππψζεηο θαη λα απνπνηεζεί ησλ πξάμεψλ ηνπ 

δηθαηνινγνχκελνο. έζησ θαη κφλν ζηελ θνηλή γλψκε, αλ δελ επηξξεάζεη ην 

δηθαζηήξην. 

 Πφζν πην αληηθεηκεληθή ζα θαηλφηαλ αιιά θαη ζα ήηαλ (ίζσο) κηα ηέηνηα 

δηαρείξηζε. κσο θάηη ηέηνην έρεη ζπκβεί πνπζελά αιινχ; Τνπιάρηζηνλ ζην 

γεσγξαθηθφ (θαη λνκηθφ, ρσξίο λα μερλάκε ηελ ηζρχ ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ) φξην 

ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο;  Με ηελ απφθαζε ηεο 14
εο

 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2000, ην 
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Γεξκαληθφ Οκνζπνλδηαθφ Γηθαζηήξην έδσζε ην πξάζηλν θσο ζρεηηθά κε δεκηνπξγία 

εηδηθήο ηξάπεδαο γελεηηθψλ απνηππσκάησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαδηθαζηεί γηα 

νξηζκέλεο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο (φπσο πξναλαθέξακε) θαη γηα ηνλ απνθιεηζηηθφ 

ζθνπφ ηεο δηαπίζησζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δξάζηνπ ζε πεξίπησζε ηέιεζεο λέσλ 

αληίζηνηρσλ εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ ζην κέιινλ.
113

 

Αλ ινηπφλ ζηελ Διιάδα αληηγξάθακε έλα ήδε δνθηκαζκέλν ζχζηεκα, κέζα 

απφ ηηο ειιεληθέο ηδηνηξνπίεο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, θαηά πφζνλ ζα 

κπνξνχζακε λα πφπκε φηη πθίζηαηαη παξαβίαζε δηθαησκάησλ;  

 

 

 

 

 

2. Εεηήκαηα επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο 

 

 

Φαηλνκεληθά, ε έλλνηα ηεο ζπλαίλεζεο θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί επαξθψο σο 

βάζε γηα ηε ιήςε, επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ησλ γελεηηθψλ δεδνκέλσλ. Φπζηθά, 

εγείξνληαη πξνυπνζέζεηο γχξσ απφ ηηο πνίεο ζα κπνξεί λα γίλεη κηα ηέηνηα ιεηηνπξγία 

ζπιινγήο θαη επνπηείαο πιηθνχ. Απφ ην ρψξν ηεο βηνταηξηθήο κάιηζηα, έρεη γίλεη 

ιφγνο αθφκε θαη γηα «ςεπδαίζζεζε ηεο ζπλαίλεζεο» θαζψο ηεξείηαη επηθχιαμε γχξσ 

απφ ην πιαίζην ζπδήηεζεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
114

    

Τν πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε Βηνταηξηθή 

Έξεπλα πνπ ζπκπιεξψλεη ηε Σχκβαζε ηνπ Οβηέδν πνπ αλαθέξακε αλσηέξσ, 

αλαθέξεηαη ζε έγθξηζε δηεμαγσγήο ηέηνησλ εξεπλψλ κε ζπλεθηίκεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο αμίαο, ηεο ζεκαζίαο θαη ηνπ ζθνπνχ  θαη κε δηεπηζηεκνληθή 

αμηνιφγεζε ηεο εζηθήο ηεο απνδεμηκφηεηαο.
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Καηαξρήλ ππάξρεη ε αλάγθε δηεπθξίλεζεο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ άδεηαο 

σο πξνο ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία. Σηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ε πξνεγνχκελε 

άδεηα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο, πξνβιέπεηαη αλεμαξηήησο ηνπ κεγέζνπο θαη 

εχξνπο ηεο βηνηξάπεδαο. Πνηνο είλαη απηφο πνπ ζα πξνβεί ζε ελδερφκελε ζηάζκηζε 

αλάκεζα ζηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ιεηηνπξγίαο; Ζ εθάζηνηε Αξρή Πξνζηαζίαο 

Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ή ζα ππάξρεη θαη γλσκνδνηηθή θαη φρη κφλν εκπινθή ηεο 

Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο;  

Σηα θαζήθνληα επνπηείαο πεξηιακβάλνληαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ 

θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή θαη εγγπήζεηο ζπγθαηάζεζεο ή φξνπο ζχκθσλα κε 

ηνπο νπνίνπο ζα γίλεηαη άξζε απνξξήηνπ γηα ιφγνπο αζθαιείαο φπσο πξνβιέπεηαη 

απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

Ζ επνπηεία ζπληζηά έλα αθφκε ζεκείν ηξηβήο αλάκεζα ζε Αξρέο Πξνζηαζίαο 

Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη Δπηηξνπψλ Βηνεζηθήο ή άιισλ ζπλαθψλ πξνο ηελ 

Πνιηηηθή Πξνζηαζία επηηξνπψλ. Σίγνπξα ε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ είλαη απφ ηηο βαζηθφηεξεο θαη πην πξνβιεκαηηθέο παξακέηξνπο ηεο 

ιεηηνπξγίαο Βηνηξαπεδψλ. Τν πξφζζεην Πξσηφθνιιν πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, 

θάλεη ιφγν γηα δηαρείξηζε δεδνκέλσλ απφ αλεμάξηεηε επηηξνπή Βηνεζηθήο.  
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Ζ Δζζνλία εκπηζηεχζεθε ηελ επνπηεία ζε Αξρή πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ επνπηεχεη ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο θσδηθνπνίεζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο. Δπίζεο, ππάξρνπλ ξεηέο 

ζπγθεθξηκελνπνηεκέλεο ππνρξεψζεηο γηα ηνλ ςπεύθςνο επεξεπγαζίαρ και ηα άλλα 

άηομα πος αζσολούνηαι με ηα δεδομένα και ηο γενεηικό ςλικό. Δπηθνξηηζκέλε κε 

ηελ αμηνιφγεζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη κέηξσλ αζθαιείαο είλαη θαη ε 

Ηζιαλδηθή Αξρή πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ φπνπ απνδίδεηαη γλσκνδνηηθφο/ 

ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο.    

Σην πεδίν ησλ γελεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο δηαρείξηζήο ηνπο, δελ ζα πξέπεη 

λα απνθιεηζηνχλ ζπλεξγαζίεο αιιειεπηδξάζεηο θαη ζπλδηνίθεζε κεηαμχ ησλ 

ειεγθηηθψλ νξγάλσλ θαη κεραληζκψλ.
116

 

 

Δλ θαηαθιείδη, ην πεδίν ησλ βηνηξαπεδψλ είλαη έλα ζπγθξνπζηαθφ πεξηβάιινλ 

κε ζχκπιεγκα δξαζηεξηνηήησλ θαη δηθαησκάησλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ αιπζίδα ελεξγεηψλ αιιά θαη επζπλψλ θαη αξκνδηνηήησλ, πξάγκα 

πνπ δπζρεξαίλεη θαη ίζσο επηηάζζεη ηε ζπλεθηηθή ζεψξεζε θαη θαλνληζηηθή 

αληηκεηψπηζή ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν ρξεηάδεηαη έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

πνπ ζα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηηο ζχλζεηεο αλάγθεο αιιά θαη ππνρξεψζεηο. 

Έλα εηδηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, εθθξάδεη ηξφπνλ ηηλά 

θαη ηε ζπλαηλεηηθή ζπιινγηζηηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Βηνηξαπεδψλ. Ζ εκπηζηνζχλε 

ηνσλ αλζξψπσλ επί ησλ Βηνηξαπεδψλ, εδξάδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε σο πξνο ηε 

βεβαηφηεηα φηη ζα πξνζηαηεπζνχλ νη αξρέο ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηπρφλ θαθνδηαρείξηζε.    

 

 

 

 

Πεξηπηώζεηο εζθαικέλεο ιεηηνπξγίαο ηωλ Βηνηξαπεδώλ ωο πξνο ηελ    

αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή δηεζλώο 

                   θαη εθαξκνγή ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

 

 

 

 

πσο είδακε παξαπάλσ ζθηαγξαθψληαο ην θηινζνθηθφ ππφβαζξν φπνπ 

θηλείηαη ην δήηεκα πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα, ν Καλη ζεσξεί φηη ν άλζξσπνο ππάξρεη 

σο απηνζθνπφο θαη φρη απιψο σο κέζνλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο άιινπ ζθνπνχ , φρη σο 

κέζν γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ράξηλ ηεο κίαο ή ηεο άιιεο ζειήζεσο. Ωο έιινγν νλ, ν 

άλζξσπνο είλαη πξφζσπν θαη φρη πξάγκα, έρεη κηα απφιπηε θαη εζσηεξηθή αμία, φρη 

κηα ζρεηηθή αμία, φπσο ηα πξάγκαηα. Σηνλ άλζξσπν ππάξρεη αμηνπξέπεηα ελψ ηα 

πξάγκαηα, εμαηηίαο ηεο ζρεηηθήο ηνπο αμίαο, έρνπλ κηα ηηκή. Απφ απηφ, πξνθχπηεη φηη 

φια ηα πξάγκαηα έρνπλ κηα ηηκή, ελψ ν άλζξσπνο κηα αμία, είλαη ν ίδηνο κηα αμία 

αλαληηθαηάζηαηε.  

Φπζηθά αλαγλσξίδεηαη απφ φινπο ε ζέζε απηή ηνπ Καλη, φηη ν άλζξσπνο 

πξέπεη λα ζεσξείηαη πάληα ν ίδηνο σο ζθνπφο. Τέηνηεο ζέζεηο απαηηνχλ κηα πεξαηηέξσ 

εμήγεζε γηαηί ζπκβαίλεη απηφ θαη φρη θάηη άιιν, γηαηί ν άλζξσπνο έρεη κηα απφιπηε 
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αμία πνπ δελ ηελ έρνπλ άιια πξάγκαηα. Ο άλζξσπνο, έρεη απφιπηε αμία ιφγσ ηεο 

ηδηφηεηφο ηνπ . Απηή ε ηδηφηεηά ηνπ ζεκαίλεη ηε κνλαδηθφηεηά ηνπ θαη ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηδηαηηεξφηεηα ην ίδην ηνπ ην είλαη.  

Ο ππαξμηαθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ αλζξψπνπ ζεκαίλεη έλαλ εζηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, κηα ζχιιεςε ησλ πςίζησλ εζηθψλ θξηηεξίσλ. Αλζξψπηλε 

αμηνπξέπεηα ινηπφλ, ζεκαίλεη ηελ εζηθή θχζε ηνπ αλζξψπνπ, πνπ εθθξάδεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα επεμεξγάδεηαη ηηο δηάθνξεο αμηνινγηθέο ζέζεηο , απφςεηο 

θαη εζηθέο αληηιήςεηο θαη λα πξνρσξεί ζηαζκίδνληαο επηρεηξήκαηα θαη 

αληεπηρεηξήκαηα απφ ην νξζφ ζην νξζφηεξν, αλαδεηψληαο ην απνιχησο νξζφ. Απηφ, 

εθθξάδεη ηνλ άλζξσπν θαη ηνπ δίλεη απηφ πνπ ιέκε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη αμία, 

δηαθνξνπνηψληαο ηνλ απφ ηα άιια άινγα πιάζκαηα ηεο θχζεσο θαη φρη απιψο 

θάπνηα ηνπ ςπρνζσκαηηθή δηάζηαζε, δηάπιαζε θαη ηδηαηηεξφηεηα.  

Γηα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα γίλεηαη ζήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξν ιφγνο ζε 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ πεδίνπ ηνπ δηθαίνπ, θαζψο ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα 

ξπζκίζεη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, 

αλαδεηψληαο ζπλερψο ηηο χςηζηεο αμίεο πνπ νξίδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ χπαξμή 

ηνπ.
117

   

πσο είδακε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν Ν. 2472/97 δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

γηα επεμεξγαζία επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εθφζνλ «ε επεμεξγαζία 

εθηειείηαη απφ δεκφζηα αξρή θαη είλαη αλαγθαία γηα ιφγνπο εζληθήο αζθαιείαο ή γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ εγθιεκαηνινγηθήο ή ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο θαη 

αθνξά ηε δηαθξίβσζε εγθιεκάησλ, πνηληθέο θαηαδίθεο ή κέηξα αζθαιείαο.
118

 κσο 

φπσο είδακε, πξέπεη λα βαδίδνπκε ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο , θαηά 

ηελ νπνία ε επεμεξγαζία πξέπεη λα είλαη πξφζθνξε θαη αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζθνπνχ ηεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη, φηη ν ζθνπφο ηεο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα είλαη 

εηδηθφο θαη νξηζκέλνο ψζηε νη πξνζβνιέο ηεο πιεξνθνξηαθήο απηνδηάζεζεο λα κελ 

ππεξβαίλνπλε ην φπνην δεκφζην φθεινο ζηε ζρεηηθή ζηάζκηζε αγαζψλ.
119

 Ζ 

δηαθηλδχλεπζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο απφ κηα γεληθεπκέλε θξίζε δελ είλαη 

επαξθψο νξηζκέλνο ζθνπφο επεμεξγαζίαο γηα έξεπλα επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πιεζπζκνχ, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ.  

Πξνηνχ φκσο θαηαιήμσ ζην ζπκπέξαζκά κνπ ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία 

θξαηηθά δηαρεηξηδφκελεο βηνηξάπεδαο γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ 

εθηελψο ζε πεξηπησζηνινγηθέο αλαθνξέο απφ ηηο Ζ.Π.Α, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ 

ηε κειέηε ησλ Sheldon Krimsky θαη Tania Simoncelli, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ 

American Constitution Society, φπνπ ηφζν ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα βξίζθνληαη ζε 

πξνσζεκέλν επίπεδν ζηηο ζθέςεηο ησλ εθεί λνκνζεηψλ ηνπο, φζν θαη απηέο νη 

πεξηπηψζεηο ηπγράλνπλ εθαξκνγήο παγθνζκίσο θαη κπνξνχλ λα παξαθάκςνπλ 

ηξφπνλ ηηλά ηηο ζεζκηθέο, λνκηθέο θαη θηινζνθηθέο εγγπήζεηο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ 

σο πξνο ηε δηαθχιαμε ηεο απηνλνκίαο, ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο ηδησηηθφηεηνο ηνπ 

αηφκνπ.
120

 

πσο είλαη ινγηθφ, ην δίιεκκα αζθάιεηα v. ειεπζεξία επηθαηξνπνηήζεθε ζηηο 

Ζ.Π.Α κεηά ην ρηχπεκα ησλ δηδχκσλ πχξγσλ. Οη Ακεξηθαλνί λνκνζέηεο αιιά θαη 

πνιηηηθνί, αληηδξψληαο ζπαζκσδηθά, πεξάζαλε θάπνηα ζρέδην λφκνπ, ηα νπνία 
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ζίγνπξα ζηελ Διιάδα ζα ηα ζεσξνχζακε σο κέηξα αλειεπζεξίαο.  Απηά ηα κέηξα 

επεξέαζαλ θαη ηνλ ηνκέα ησλ βηνηξαπεδψλ θαη ησλ γελεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη νη ππεξεζίεο αζθαιείαο, σο πξνο ηελ πξφιεςε θαη δηαιεχθαλζε 

εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ.  

Σε απηφ ην πιαίζην, κεηά θαη ηελ πξνζππνγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ 

λνκνζρεδίνπ ην 2006 απφ ηνλ πξφεδξν G.W.Bush, ζπλεηέιεζε κηα λέα επνρή γηα ηε 

δηαρείξηζε γελεηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε θαη νη 50 πνιηηείεο 

πνπ ζπλαπνηεινχλ ηηο Ζ.Π.Α, δεκηνχξγεζαλ κφληκεο ζπιινγέο Γελεηηθψλ 

Γεδνκέλσλ, φπνπ νη ππεξεζίεο αζθαιείαο έρνπλ πξφζβαζε ρσξίο λα απαηηείηαη 

κάιηζηα δηθαζηηθή εληνιή.  

Τν αλζξψπηλν γνληδίσκα πεξηέρεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ θάηνρφ ηνπ. ζνη δηαθσλνχλ θαη ζεσξνχλ φηη ην λα ιακβάλεηο θαη λα 

απνζεθεχεηο ζε Βηνηξάπεδεο γελεηηθά δεδνκέλα είλαη ην ίδην κε ηε ζπιινγή θαη 

απνζήθεπζε δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ, κάιινλ θάλνπλ ιάζνο. Απηφ, δηφηη ηα 

δαθηπιηθά απνηππψκαηα είλαη θσηνγξαθίεο δηζδηάζηαηεο ηεο επηδεξκίδαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ησλ αθξνδαθηχισλ. Αληηζέησο, ην DNA πεξηέρεη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ θάηνρφ ηνπ, πνπ εγείξνπλ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ζέκαηα πξνζηαζίαο 

ηδησηηθφηεηνο, πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, ειεπζεξηψλ θαη απηνλνκίαο, φπσο είδακε. Ζ 

θαηνρή ηνπ γνληδηψκαηνο ελφο αλζξψπνπ, κπνξεί λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο ζηνλ 

θάηνρν, ζρεηηθά κε νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, γελεηηθή πξνδηάζεζε, κεηαιιάμεηο, 

ηαηξηθφ ηζηνξηθφ.  

Παξφια απηά, απφ ην 1994 αθφκε, είρε ελεξγνπνηεζεί λνκνζρέδην πνπ φξηδε 

ην Οκνζπνλδηαθφ Γξαθείν Δξεπλψλ (FBI) λα αλαπηχμεη έλα ινγηζκηθφ, πνπ ζα 

επέηξεπε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηηο δησθηηθέο αξρέο θαη ηηο 

ππεξεζίεο ησλ Πνιηηεηψλ αλακεηαμχ ηνπο. Έσο ην 2004 ην ζχζηεκα απηφ είρε ηεζεί 

θαζ’νινθιεξίαλ ζε ηζρχ, έρνληαο ζπλδέζεη φιεο ηηο ππεξεζίεο ζε φιεο ηηο Πνιηηείεο, 

έρνληαο ιάβεη ηελ θσδηθή νλνκαζία CODIS (COmbined Dna Index System).  

Δπί ηνπ πξαθηένπ, αθφκα θαη ζηηο Ζ.Π.Α, ε πξαθηηθή ηνπ λα ζπιιέγεηαη θαη 

λα απνζεθεχεηαη γελεηηθφ πιηθφ απφ αζψνπο αλζξψπνπο, λενγέλλεηα, ππφπηνπο θαη 

πξνζαρζέληεο, θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο πξνβιεκαηηθή. Καηαξρήλ, θαηαξγεί θαη αλαηξεί 

ηελ πξφζεζε ηεο δεκηνπξγίαο βηνηξάπεδαο εγθιεκαηηψλ θαη θαζηζηά ηνπο αλζξψπνπο 

ησλ νπνίσλ ην πιηθφ έρεη ζπιιερζεί, πηζαλνχο ππφπηνπο γηα ηελ ηέιεζε κειινληηθψλ 

εγθιεκάησλ ζηα νπνία δελ έρνπλ θαλ ζεσξεζεί χπνπηνη. Ζ αζξφα εηζαγσγή πιηθνχ 

απφ εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο, θαζηζηά απηήλ ηελ πξαθηηθή αληηδεκνθξαηηθή θαη 

θαηαιχεη ηε δεδνκέλε θαηά ηεθκήξηνλ αζσφηεηα ησλ πνιηηψλ. Δπηπξνζζέησο, φπσο 

είρακε αλαθέξεη θαη αλσηέξσ, δεκηνπξγνχληαη θφβνη θαη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ηέηνην κεγέζνπο δεδνκέλσλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο.  

Μεξηθέο πνιηηείεο ησλ Ζ.Π.Α, έρνπλ επηηξέςεη ηε ρξήζε ησλ ιεθζέλησλ 

δεδνκέλσλ γηα ιφγνπο έξεπλαο ή κειεηψλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, θάηη 

ηέηνην εθηφο απφ πξνβιεκαηηθφ απιά, ζα ήηαλ απαξάδεθην, θαζψο δελ είλαη απηφο ν 

ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ελψ πξνθχπηνπλ θαη δεηήκαηα 

ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ δνηψλ.  

Σπλερίδνληαο ηελ πεξηπησζηνινγία, ην 1987, νη Βξεηαληθέο αξρέο απνθάζηζαλ 

λα αθνινπζήζνπλ κηα πην επηζεηηθή πνιηηηθή, δεηψληαο εζεινληηθά λα δνζεί αίκα, απφ 

ηελ πεξηνρή φπνπ είρε ζπκβεί έλαο δηπιφο βηαζκφο κεηά θφλνπ, ζην Leicestershire. Ο 

δξάζηεο ζπλειήθζε, φρη φκσο φληαο έλαο απφ ηνπο 4.000 δφηεο, αιιά επεηδή δήηεζε 

απφ έλαλ θίιν ηνπ λα δψζεη αλη’ απηνχ, θαη εθείλνο ην αλέθεξε ζηηο αξρέο.  Μεηά 

απφ απηήλ ηελ «εηθνληθή» επηηπρία, ε πνιηηηθή απηή έγηλε λέα κέζνδνο ζηελ 

εμηρλίαζε εγθιεκάησλ. Τν 2001 ζηελ Οθιαρψκα,  πνιίηεο νη νπνίνη αξλήζεθαλ λα 

ζπλαηλέζνπλ ζηε ρνξήγεζε γελεηηθνχ πιηθνχ, ππέζηεζαλ έξεπλεο θαηφπηλ έθδνζεο 
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εληαικάησλ έξεπλαο ζε βάξνο ηνπο θαη αληηκεησπίζηεθαλ σο χπνπηνη. Σηε 

Λνπτδηάλα, έλαο πνιίηεο πνπ αξλήζεθε λα δψζεη δείγκα ζηελ αζηπλνκία, απεηιήζεθε 

φηη ζα εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηνπ θαη ζα δνζεί ην φλνκά ηνπ ζηνλ 

ηχπν. Απηέο είλαη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην αζαθέο λνκηθφ πιαίζην δεκηνπξγεί 

θαηαρξεζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ πιεπξάο ησλ δησθηηθψλ αξρψλ. 

Μηα άιιε αληεγθιεκαηηθή πξαθηηθή εθαξκνγή  ησλ γελεηηθψλ δεδνκέλσλ 

απφ πιεπξάο δησθηηθψλ αξρψλ, είλαη ε δηαζηαχξσζή ησλ κε γελεηηθφ απνηχπσκα 

ζπγγελνχο. Τν 1973, ζηε λφηηα Οπαιία είραλ δνινθνλεζεί ηξεηο γπλαίθεο. Όζηεξα 

απφ είθνζη ελλέα (29) νιφθιεξα ρξφληα, ε αζηπλνκία παξέπεκςε ηα ηφηε ζηνηρεία 

ζηε, εζληθή Βηνηξάπεδα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (NDNAD). Δθεί, δελ 

ηαπηνπνηήζεθε κε θαλέλα δείγκα, πιελ φκσο βξέζεθαλ πνιιέο νκνηφηεηεο κε έλαλ 

δφηε. Όζηεξα απφ έξεπλεο θαη απφ εθηαθή ηνπ παηξφο ηνπ δφηε θαηφπηλ 

εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο, απνδείρζεθε φηη ν λεθξφο παηέξαο ήηαλ ν ηφηε δνινθφλνο. 

Δίρακε εμηρλίαζε εγθιήκαηνο κεηά ζάλαηνλ, κε ηε κέζνδν ηεο νηθνγελεηαθήο 

γνληδηαθήο έξεπλαο.  

Άιιε κέζνδνο ζρεηηθά πξφζθαηε, είλαη απηή ηεο θαηλνηππηθήο πξνέιεπζεο ηνπ 

DNA, θνηλψο ηεο πξνζπάζεηαο «θπιεηηθήο» θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ γελεηηθνχ 

δεδνκέλνπ, γηα παξάδεηγκα φηη ην επξεζέλ γελεηηθφ απνηχπσκα είλαη θαηά 85% 

Υπνζαράξηαο πξνειεχζεσο θαη θαηά 15% γεγελέο ακεξηθαληθφ. Φπζηθά απηή ε 

πξνζέγγηζε εγείξεη ξαηζηζηηθνχο θφβνπο, αθνινπζψληαο έλαλ δξφκν δηαθξίζεσλ, θαη 

γηα ηα δεδνκέλα ησλ Ζ.Π.Α δηαθξίζεσλ έλαληη ησλ εγρξψκσλ, κηαο θαη απηή ε 

θνηλσληθή νκάδα πνιιέο θνξέο έρεη ξνπή πξνο ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ελψ ηαπηφρξνλα 

είλαη θαη πνιππιεζήο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ παξεθθιίζεηο απφ ην πλεχκα ηεο 

απνλνκήο δηθαηνζχλεο.   

Ζ πην χπνπηε θαη αλεζπρεηηθή πεξίπησζε πνπ καο ελδηαθέξεη, είλαη απηή ηεο 

θξπθήο ιήςεο γελεηηθψλ Γεδνκέλσλ, κε ηξφπν «λνκφηππν», πιελ φκσο ζίγνπξα 

αλήζηθν. Τν 1974, κηα γπλαίθα βξέζεθε βηαζκέλε θαη καραηξσκέλε ζηε Νέα Υφξθε. 

Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, ζπλειήθζε έλαο 60ρξνλνο κε ηελ θαηεγνξία ηεο δηάπξαμεο 

ηνπ εγθιήκαηνο. Διιείςεη επαξθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ε αζηπλνκία δελ 

κπνξνχζε λα εθδψζεη έληαικα ζπιιήςεσο. Αλη’ απηνχ, ηνλ αθνινχζεζαλ ζην δξφκν 

θαη αθνχ έπηπζε, πήξαλ ην δείγκα ζηέινπ θαη ην ηαπηνπνηήζαλε κε ην γελεηηθφ πιηθφ 

πνπ βξέζεθε ζηνλ ηφπν ηνπ εγθιήκαηνο. Σε άιιε πεξίπησζε, αθφκε πην εμφθζαικε, 

ε αζηπλνκία έζηεηιε κηα παξαπιαλεηηθή επηζηνιή γηα άζρεην ζέκα ζε έλαλ θεξφκελν 

σο δξάζηε. Σηελ απάληεζε πνπ έζηεηιε εθείλνο ζηελ αζηπλνκία, έγηλε ηαπηνπνίεζε 

ηνπ ζηέινπ κε ηνλ νπνίν θφιιεζε ην θάθειν, κε επξεζέλ γελεηηθφ πιηθφ απφ ηφπν 

εγθιήκαηνο. Ο χπνπηνο ζπλειήθζε, ελψ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην (Supreme Court) 

έθξηλε ηελ πεξίπησζε ζπληαγκαηηθή σο πξνο ηηο ηξνπνινγίεο (θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

4
ε
 ηξνπνινγία ηνπ Ακεξηθαληθνχ Σπληάγκαηνο).  

   κσο, ηη θιίκα θαιιηεξγείηαη ζε κηα θνηλσλία, φηαλ μέξεηο φηη ρσξίο λα ην 

πεξηκέλεηο κπνξεί λα θαηαζηείο αληηθείκελν ειέγρνπ ή ζχκα αηπρψλ ζπγθπξηψλ; Ζ 

άπνςε ησλ ππνζηεξηθηψλ απηήο ηεο πξαθηηθήο, επηθαιείηαη ην γεγνλφο φηη απηφ ην 

δεδνκέλν έρεη «εγθαηαιεθζεί» απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ. κσο απηφ πξνυπνζέηεη 

αθελφο πξφζεζε εγθαηάιεςεο, πξάγκα πνπ δελ ζηνηρεηνζεηείηαη κε ηελ απφξξηςε 

κηαο ηζίριαο ζην δξφκν, θαζψο ζα πξέπεη φινη καο λα θπθινθνξνχκε κέζα ζε 

γηγαληηαίεο πιαζηηθέο ζαθνχιεο. Γε κπνξεί λα ζπγθξηζεί ινηπφλ, κε ηελ έξεπλα ζηα 

ζθνππίδηα ηνπ ππφπηνπ, θαζψο κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη θάπνηνο ίζσο ςάμεη γηα 

θάπνηνλ ιφγν ηα ζθνππίδηα καο. κσο, κε ηελ έξεπλα επί θαθέισλ αιιεινγξαθίαο ή 

ινηπψλ ηδησηηθψλ πιεξνθνξηψλ, άπηεηαη ηεο ηδησηηθφηεηνο θαη μεθεχγεη απφ ηα φξηα 

ζηα νπνία δελ παξαβηάδεηαη ε απηνλνκία ηνπ αηφκνπ. Οη δησθηηθέο αξρέο 

παξνπζηάδνπλ απηή ηε κέζνδν σο κηα «έμππλε κέζνδν έξεπλαο», φκσο ζηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα αλνίγεη ηελ θεξθφπνξηα γηα καδηθή ζπιινγή γελεηηθψλ δεδνκέλσλ , 

επί δηθαίσλ θαη αδίθσλ, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα. 

ιεο απηέο νη κέζνδνη θαη ηα ζπκβάληα πνπ πεξηγξάςακε αλσηέξσ, φπσο ηα 

δηαβάδνπκε απφ ηελ έξεπλα ησλ Simoncelli θαη Krimsky, θαηαδεηθλχεη ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ειινρεχνπλ φηαλ απφ ηε κία κε ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο αλνίγνληαη λέεο 

δπλαηφηεηεο, ελψ απφ ηελ άιιε ε λνκνινγία δελ αθνινπζεί θαηά πφδαο ηηο εμειίμεηο, 

κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη παξσρεκέλε.   

Σίγνπξα πξαθηηθέο φπσο νη πξναλαθεξζείζεο είλαη θαηαθξηηέεο, φκσο απφ ηελ 

άιιε θαηαλννχκε ηελ αλάγθε ησλ δησθηηθψλ αξρψλ λα εμηρληάζνπλ εγθιήκαηα κέζσ 

ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ. Απηέο φκσο νη ρξήζεηο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ρψξα ππφ 

λφκηκεο θαη εζηθέο πξνυπνζέζεηο.   

Κάπνηα πξάγκαηα ζίγνπξα είλαη αδηαπξαγκάηεπηα. Απηά είλαη ε ελήκεξε 

ζπγθαηάζεζε γηα ηε ιήςε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, ην ιεθζέλ γελεηηθφ πιηθφ λα κελ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηεξεχλεζε παζήζεσλ, πξνδηαζέζεσλ θαη γεληθά γηα ζθνπνχο 

δηαθνξεηηθνχο απφ ην ιφγν ηεο ιήςεο, ελψ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ θαη ηερληθνί 

παξάγνληεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο.  

ηαλ αλαθεξφκαζηε ζε ηερληθνχο παξάγνληεο, ελλννχκε ηελ πνιηηηθή 

νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο γελεηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο  Ζ.Π.Α,  ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο ζηελ επεμεξγαζία, 

έρνπλ παξαηεξεζεί θαηλφκελα φπνπ θαζπζηεξεί ε ηαπηνπνίεζε ησλ γελεηηθψλ 

δεδνκέλσλ αθφκε θαη 6 κήλεο, ελψ ελ ησ κεηαμχ ν δξάζηεο πνπ ζα είρε ηαπηνπνηεζεί, 

έρεη ηειέζεη θαη άιια θαθνπξγήκαηα. Πξνθεηκέλνπ ηψξα λα δψζνπλ ηα εξγαζηήξηα 

γξεγνξφηεξα ηα απνηειέζκαηα, αλαγθάδνληαη λα «θφβνπλ δξφκν», θαη λα κελ ηεξνχλ 

ζην 100% ηα πξσηφθνιια αζθαιείαο. Έηζη, έρνπλ ππάξμεη πεξηπηψζεηο ιάζνπο ζηα 

εξγαζηήξηα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Houston, φπνπ ιφγσ ιάζνπο ελφο αλαιπηή, έλαο 

16ρξνλνο πέξαζε 5 ρξφληα ζηε θπιαθή κε ηελ θαηεγνξία ηνπ βηαζκνχ. Σην Las 

Vegas έλαο 26ρξνλνο αληηκεηψπηζε πνηλή ηζφβηαο θάζεηξμεο θαη έκεηλε έλαλ ρξφλν 

ζηε θπιαθή, επεηδή ε ηνπηθή αζηπλνκία θαηά ιάζνο κπέξδεςε ηηο ηακπέιεο ζηα 

δείγκαηα DNA, κε έλαλ άιιν δφηε. Σηελ Οθιαρψκα, πνιίηεο πέξαζε 4 ρξφληα ζηε 

θπιαθή ιφγσ ιάζνπο ζηελ αλάιπζε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, παξά ην γεγνλφο φηη είρε 

ηνπιάρηζηνλ 11 κάξηπξεο σο άιινζη, νη νπνίνη ηε ζηηγκή ηνπ βηαζκνχ πνπ θέξεηαη λα 

δηέπξαμε, ηνλ ηνπνζεηνχζαλ ζε άιιν κέξνο! Τέινο, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ εθαξκνγψλ 

ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, έρεη θαηαζηεί ζπλεζηζκέλν ην γεγνλφο νη 

ίδηνη νη θαθνπνηνί λα «θπηεχνπλ» γελεηηθφ πιηθφ ζπλεξγαηψλ ηνπο ή άζρεησλ 

αλζξψπσλ, πξνθεηκέλνπ λα κπεξδέςνπλ ηηο δησθηηθέο αξρέο. Ταπηφρξνλα, 

θξνληίδνπλ λα παίξλνπλ πξνθπιάμεηο ψζηε λα κελ αθήζνπλ ηίπνηα δηθφ ηνπο πίζσ 

ζηνλ ηφπν ηνπ εγθιήκαηνο.
121

 

 

Έρνληαο ππφςηλ καο πιένλ,  πέξα απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ελδερφκελσλ παξαβάζεσλ ηεο  

απηνλνκίαο θαη ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ,  αιιά θαη ηα ελδερφκελα ηερληθήο 

θχζεσο ιάζε, ζα πξέπεη πιένλ λα αλαινγηζηνχκε ην ηη κπνξνχκε λα πξάμνπκε ψζηε 

νχηε ηα κελ λα κε ζπκβαίλνπλ, αιιά νχηε θαη παξαβαηηθέο πξάμεηο λα κε κέλνπλ 

αηηκψξεηεο.  

Αλ αλαινγηζηνχκε ηελ αξρή ηεο θεηδσιίαο (principle of parsimony), ζα 

ζθεθηνχκε φηη ζπλήζσο ζε ηέηνηα πνιππνίθηια, δηαζεκαηηθά θαη δηεπηζηεκνληθά 

ζπγθξνπζηαθά   πξνβιήκαηα, ε πην απιή ιχζε ίζσο είλαη θαη ε πην ζσζηή. Έηζη, αλ 
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ζθεθηνχκε θαζαξά πξαθηηθά θαη κε βάζε ηελ θνηλή σθέιεηα, ζε ζρέζε φκσο θαη κε 

ηελ ησξηλή θαηάζηαζε, ζα δηαπηζηψζνπκε ηα εμήο: ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, 

απηφ πνπ ζπκβαίλεη ηψξα είλαη φηη δελ πθίζηαηαη θάπνηα βηνηξάπεδα, κε ζηφρν ηε 

δηαιεχθαλζε εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ. Απηφ φκσο πνπ ππάξρεη άηππα, είλαη κηα βάζε 

γελεηηθψλ δεδνκέλσλ απφ πιεπξάο ηεο αζηπλνκίαο, φπνπ παξακέλνπλ «νξθαλά» 

επξήκαηα πνπ θαηά θαηξνχο πξνζπαζνχλ λα ηαπηνπνηεζνχλ απφ λέα γελεηηθά 

δεδνκέλα. Οη αξρέο ιεηηνπξγίαο απηήο ηεο ηξάπεδαο είλαη απφξξεηεο θαη πξνθαλψο 

ζα δηέπνληαη απφ εηδηθνχο αζηπλνκηθνχο λφκνπο. Αλ αλαηξέμνπκε ζε πεξηπηψζεηο  

φπσο παξαπάλσ, πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηηο Ζ.Π.Α, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη πξνθαλψο θαη 

κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ιάζε, παξαιείςεηο, έσο θαη θαθή πξφζεζε γηα θάπνηνπο, ζηε 

δηαρείξηζε θαη ζηα πξσηφθνιια αζθαιείαο απηήο ηεο ηξάπεδαο απφ ηηο ίδηεο ηηο 

δησθηηθέο αξρέο.  

Ζ δεκηνπξγία ινηπφλ κηαο Βηνηξάπεδαο, ηελ επνπηεία ηεο νπνίαο ζα έρεη κηα 

επηηξνπή κε κέιε ηφζν απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Φαξαθηήξα, φζν θαη απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, θαη ε νπνία ζα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δησθηηθέο αξρέο, είλαη βέβαην φηη ζα ηεξήζεη φια εθείλα ηα 

ερέγγπα πνπ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε δηαηήξεζε-εγγχεζε ηεο απηνλνκίαο θαη 

ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα δηεπθνιχλεη ζεσξεηηθά θαη 

πξαθηηθά (ηερληθά) ηηο αξρέο ζην έξγν πνπ έρνπλ λα θέξνπλ εηο πέξαο, γηα ηελ 

απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο.  

Φπζηθά, απηά πξνυπνζέηνπλ θαη κηα ζσξεία αιιαγψλ ζην λνκηθφ πιαίζην 

φκσο, αθφκα θαη ηψξα,  δελ πξέπεη λα αγλνήζνπκε θαη ηε κεγάιε επρέξεηα θηλήζεσλ 

πνπ ήδε ν λφκνο αλαγλσξίδεη ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, φπσο ε «έθδνζε 

θαλνληζκψλ γηα ηα πην ζπλεζηζκέλα θαη θαηαξρήλ αβιαβή αξρεία, ψζηε λα επηηεπρζεί 

κηα πην επέιηθηε θαη ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθή ιεηηνπξγία.»
122

   Δπίζεο, ε εμνπζία ηεο 

Αξρήο είλαη «λνκνπαξαζθεπαζηηθή» ηφζν θαηά ηελ έθδνζε κε δεζκεπηηθψλ θαλφλσλ 

δηθαίνπ (soft law), φζν θαη θαηά ηελ άκεζε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ εθηειεζηηθή θαη ηε 

λνκνζεηηθή εμνπζία.
123

  Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο Αξρήο ζηνπο λφκνπο 

2819/2000 θαη 2915/2001 αιιά θαη ζηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζην λ. 

2472/97 θαη ζε άιια λνκνζεηήκαηα φπσο ζηνλ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.   

Τελ ex lege εμαίξεζε ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ απφ ην λφκν 

2472/97, ηελ ελίζρπζε ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ κε κέζα λέαο ηερλνινγίαο γηα ηελ 

αλάιπζε DNA, κπνξνχλ λα θαιχςνπλ νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο, κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ίδησλ ησλ αλαιχζεσλ, κηαο θαη ε ίδηα ε επεμεξγαζία είλαη ν ηνκέαο ηνπο θαη έηζη ζα 

ζέζνπλ αθφκε πην ζηέξεα ζεκέιηα ζην θηίζκα πνπ νλνκάδεηαη θξάηνο δηθαίνπ.  

Σηελ Δπξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα, νη Βηνηξάπεδεο γίλνληαη ζηγά-ζηγά, κε αξγά 

πιελ φκσο ζηαζεξά βήκαηα πξαγκαηηθφηεηα, ηφζν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, φζν 

θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα αληηθαηνπηξίδεηαη θαη απφ 

κειέηεο ηεο ίδηαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ πην πξφζθαηε (2011) λα 

πεξηιακβάλεη θαη κεηξήζεηο ζηαηηζηηθέο, ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή πνπ έρνπλ νη 

Βηνηξάπεδεο ζηνπο πνιίηεο ηεο Δπξψπεο ησλ 27 (πιένλ). Σχκθσλα κε απηέο, ην 46% 

ησλ Δπξσπαίσλ ησλ 27 ζα έδηλε πιεξνθνξίεο ζε κηα Βηνηξάπεδα, ην 44% δε ζα έδηλε, 

ελψ ην 10% δελ μέξεη/ δελ απαληά . Σηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλα, ηα πνζνζηά είλαη 

35%, 61% θαη 5% αληίζηνηρα.
124

  Τα πνζνζηά κπνξεί λα θαίλνληαη φηη θιίλνπλ πξνο 

ηελ άξλεζε, ε εζεινπζία απνδνρή θαη ζπγθαηάζεζε φκσο είλαη πνιχ κεγάιε. 
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πσο θαη λα έρεη, νη Βηνηξάπεδεο θαίηνη δελ έρνπλ ελζσκαησζεί ζε θάπνην 

θνηλνηηθφ λνκνζεηηθφ corpus, ιφγσ δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο επί ηνπ ζέκαηνο ησλ 

εζληθψλ  λνκνζεζηψλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., είλαη βέβαην φηη ζα ζπκβεί θάηη 

ηέηνην ζην πξνζερέο κέιινλ. Δίλαη επθαηξία γηα ηε ρψξα καο, λα αθνινπζήζεη ηελ 

πεπαηεκέλε θαη λα δηαζθαιίζεη ην θξάηνο δηθαίνπ, κε ηελ δηαρείξηζε ηξάπεδαο DNA 

απφ πιεπξάο αλεμαξηήησλ αξρψλ, ζηε ζέζε ηνπ παξφληνο λνκνζεηηθνχ θελνχ πνπ 

πθίζηαηαη ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, πξάγκα πνπ παξέρεη ηξνκαθηηθά κεγαιχηεξε 

επξχηεηα θηλήζεσλ ζηηο δησθηηθέο αξρέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηηπγράλεηαη ε 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζε ειεπζεξία θαη αζθάιεηα, θαζψο ε δπγαξηά δελ θιίλεη ππέξ 

θάπνηνπ εθ ησλ δχν, ελψ ηαπηφρξνλα βειηηψλεηαη άξδελ ην πθηζηάκελν θαζεζηψο, 

κελ αθήλνληαο ρψξν ζε πεξηπηψζεηο εζθαικέλεο εθαξκνγήο θαη ππέξβαζεο ησλ 

πξσηνθφιισλ αζθαιείαο πνπ κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απηνλνκία θαη 

ειεπζεξία ησλ πνιηηψλ.   

 

 

 

Δπίινγνο 

 

 

 
Τν δήηεκα ινηπφλ πνπ ζα θιεζνχκε λα δηεξεπλήζνπκε απφ ηψξα αιιά θαη ζην 

κέιινλ έρεη λα θάλεη κε ην αλ ζα πξέπεη σο ελεξγνί πνιίηεο εζηθά, λνκηθά θαη 

θνηλσληθά, λα δερζνχκε κηα ππνζεηηθή χπαξμε κηαο θξαηηθήο-ή έζησ ππφ θξαηηθή 

επνπηεία- βηνηξάπεδαο, κε ην πιηθφ φισλ ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ, γηα ράξε κηαο 

αζθαινχο θνηλσλίαο. Ννκηθά νθείινπκε λα ην απνδερηνχκε, έρνληαο επίγλσζε ηνπ 

λφκνπ θαη ζεβφκελνη απηφλ.  

πσο δηαβάδνπκε ζε αξθεηέο κειέηεο φπνπ αλαδηαηππψλεηαη, ε θνηλσλία καο 

ραξαθηεξίδεηαη σο «θνηλσλία ηεο δηαθηλδχλεπζεο», νξηζκφο ηνπ Γεξκαλνχ 

θνηλσληνιφγνπ Ulrich Beck, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε 

θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο εκείο νη ίδηνη δεκηνπξγήζακε σο θνηλσλία, θαη νη νπνίνη 

απεηινχλ ζπλ ηνηο άιινηο ζεκειηψδε δηθαηψκαηα.  

Δίκαζηε αλαγθαζκέλνη λα θάλνπκε ζηάζκηζε νθειψλ θαη δεκηψλ ιφγσ ηεο 

εθαξκνγήο ηεο λέα ηερλνινγίαο. Οη δεκίεο είλαη φπσο είδακε πξνζβνιέο ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ απηνλνκίαο θαη ηδησηηθφηεηαο. Τν ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ πξέπεη λα 

επεθηαζεί, είλαη νη ίδηνη νη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Δίλαη ε αληίδξαζε ηνπ λνκνζέηε απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ 

πξνθάιεζε ε λέα ηερλνινγία δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

Πψο φκσο ζα ππάξμεη εζηθή θαη πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε ζηελ επεμεξγαζία θαη 

απφ πνηνπο ζα ιάβεη ρψξα; Με ηα δηθαηψκαηα πνπ παξέρεη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, 

κέζσ ηεο ελεκέξσζεο, ηεο πξφζβαζεο (κφλν ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηεο ειεγρφκελεο 

πξφζβαζεο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ), ηεο δηαγξαθήο θαη δηφξζσζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

Φπζηθά πξνέρεη ε ιήςε ζπγθαηάζεζεο απφ ηελ νπνία ίζσο εμαηξνχληαη νη θαηάδηθνη 

γηα ηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαθνπξγεκάησλ φπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ παξνχζα, θαη 

απηφ φρη γηα λα αληηκεησπίδνληαη σο πνιίηεο 2
εο

 θαηεγνξίαο δηθαησκάησλ, αιιά ιφγσ 

ηνπ εηδερζνχο ηνπ ραξαθηήξα ησλ πξάμεψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ζην 

κέιινλ παξφκνηα πεξηζηαηηθά.   
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Ζ εζηθή θαη πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζσ ζπγθαηάζεζεο, είλαη 

θαη ε βάζε  γηα ην πεξηερφκελν ηνπ πιεξνθνξηαθνχ απηνθαζνξηζκνχ. Οη θαλφλεο 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηνπο νπνίνπο έρνπλ σο βέιε ζηε θαξέηξα 

ηνπο ηφζν ε Αξρή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φζν θαη ε Δζληθή 

Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, δχλαληαη λα ζεσξεζνχλ πξφηππν ξπζκίζεσλ, ελψ επηβάιιεηαη 

θαη λα επεθηαζνχλ κε πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο , γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ εζηθή 

λνκηκνπνίεζε ζηελ θνηλσλία ηεο δηαθηλδχλεπζεο. 

Έηζη, ε παξνχζα ζέζε θαηαιήγεη ζην φηη θαζίζηαηαη δπλαηή ε δεκηνπξγία κηαο 

Βηνηξάπεδαο απφ πιεπξάο ηνπ θξάηνπο, κε ηηο δηθιείδεο ηεο δηαρείξηζήο ηεο απφ  

αλεμάξηεηεο αξρέο, νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ε απηνλνκία φισλ δελ ζα πιεγεί, 

ρσξίο φκσο λα πιήηηεηαη ε απηνλνκία ησλ νιίγσλ. Σε πεξηπηψζεηο ήδε 

θαηαδηθαζζέλησλ γηα ζπγθεθξηκέλα εγθιήκαηα (φπσο βηαζκφο, θαηαζθνπεία, 

παηδεξαζηία, ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο θαηά ηεο εζληθήο αζθάιεηαο, θ.ά. ηα νπνία φκσο 

ζα αλαθέξνληαη θαη ζα πξνβιέπνληαη ξεηά απφ ην λφκν), αιιά θαη θάπνησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ (φπσο επί παξαδείγκαηη νη έλζηνινη ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ραξαθηήξα 

ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ησλ) δελ ζα πξέπεη λα απαηηείηαη θαλ ε ζπγθαηάζεζε γηα ηε 

ιήςε βηνινγηθνχ πιηθνχ. Απφ εθεί θαη πέξα, πξναηξεηηθά ζα κπνξνχλ νη πνιίηεο λα 

δψζνπλ πιηθφ γηα απηήλ ηελ ππνζεηηθή θξαηηθή βηνηξάπεδα. 

Έηζη, κπνξεί λα επηηεπρζεί ε πνιππφζεηε ηζνξξνπία αλάκεζα ζε ειεπζεξία θαη 

αζθάιεηα, κηαο θαη ηφζν ε ειεπζεξία φζν θαη ε αζθάιεηα πξνυπνζέηνπλ ηελ 

απηνλνκία.  Σην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη πεξί Σπληαγκαηηθφηεηαο ηφζν ηνπ 

πθηζηακέλνπ, φζν θαη θάπνηνπ κειινληηθνχ λφκνπ πνπ ζα πξνζεγγίδεη ηε ζέζε ηεο 

παξνχζαο, ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, πξνθεηκέλνπ φπσο είπακε λα δηαζθαιηζηεί ε 

απηνλνκία φισλ ησλ πνιηηψλ, πνπ απνηεινχλ ζηελ νιφηεηά ηνπο ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν.- 
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