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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-275/06 

Productores de Música de España (Promusicae) κατά Telefónica de España SAU 

ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Το κοινοτικό δίκαιο δεν επιβάλλει στα κράτη µέλη την υποχρέωση, προκειµένου να διασφαλίσουν 
την αποτελεσµατική προστασία του δικαιώµατος του δηµιουργού, να γνωστοποιούν δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο αστικής δίκης 

Πλείονες κοινοτικές οδηγίες 1 σκοπούν όπως τα κράτη µέλη διασφαλίζουν, ιδίως στην κοινωνία 
της πληροφορίας, την αποτελεσµατική προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα 
του δικαιώµατος του δηµιουργού. Ωστόσο, η προστασία αυτή δεν µπορεί να αντιβαίνει στις 
επιταγές που συνδέονται µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Εξάλλου, οι 
οδηγίες που αφορούν την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 2 παρέχουν στα 
κράτη µέλη τη δυνατότητα να προβλέπουν εξαιρέσεις από την υποχρέωση διασφαλίσεως του 
απορρήτου των δεδοµένων κινήσεως. 

Η Promusicae αποτελεί ισπανική ένωση µη κερδοσκοπικού σκοπού στην οποία µετέχουν 
παραγωγοί και εκδότες µουσικών και οπτικοακουστικών έργων. Προσέφυγε στα ισπανικά 
δικαστήρια µε αίτηµα να υποχρεωθεί η Telefónica να αποκαλύψει την ταυτότητα και την υλική 
διεύθυνση ορισµένων ατόµων στα οποία η τελευταία παρέχει υπηρεσία προσβάσεως στο 

                                                 
1 Οδηγίες 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισµένες 
νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική 
αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο») (ΕΕ L 178, σ. 1), 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού 
και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167, σ. 10), και 2004/48/ΕK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΕΕ L 157, σ. 45, και –διορθωτικό– ΕΕ 2004, L 195, σ. 16). 
2 Οδηγίες 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (ΕΕ L 281, σ. 31), και 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία [της] 
ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201, σ. 37). 



∆ιαδίκτυο και των οποίων η «διεύθυνση IP» καθώς και η ηµεροµηνία και η ώρα συνδέσεως 
είναι γνωστές. Κατά την Promusicae, τα άτοµα αυτά χρησιµοποιούν το πρόγραµµα ανταλλαγής 
αρχείων (καλούµενο «peer to peer» ή «P2P») µε την ονοµασία «KaZaA» και επιτρέπουν την 
πρόσβαση, στον κοινόχρηστο κατάλογο αρχείων του προσωπικού τους υπολογιστή, σε 
φωνογραφήµατα των οποίων τα περιουσιακά δικαιώµατα εκµεταλλεύσεως ανήκουν σε µέλη της 
Promusicae. Ως εκ τούτου, ζήτησε να γνωστοποιηθούν τα προαναφερθέντα στοιχεία, 
προκειµένου να κινήσει αστικές δίκες κατά των ενδιαφεροµένων.  

Η Telefónica ισχυρίστηκε ότι, σύµφωνα µε την ισπανική νοµοθεσία 3, η γνωστοποίηση των 
δεδοµένων που ζητεί η Promusicae δεν επιτρέπεται παρά µόνο στο πλαίσιο ποινικής έρευνας ή 
µε σκοπό την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας και της εθνικής άµυνας. 

Το ισπανικό δικαστήριο ερωτά το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αν το κοινοτικό 
δίκαιο επιβάλλει στα κράτη µέλη να προβλέπουν, προς διασφάλιση της αποτελεσµατικής 
προστασίας του δικαιώµατος του δηµιουργού, την υποχρέωση γνωστοποιήσεως των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο αστικής δίκης.  

Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι, µεταξύ των εξαιρέσεων τις οποίες επιτρέπουν οι οδηγίες για την 
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαµβάνονται τα µέτρα που είναι 
αναγκαία για την προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριών άλλων προσώπων. ∆εδοµένου ότι 
η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν διευκρινίζει 
ποια δικαιώµατα και ποιες ελευθερίες αφορά η εξαίρεση αυτή, πρέπει να ερµηνευθεί υπό την 
έννοια ότι εκφράζει τη βούληση του κοινοτικού νοµοθέτη να µην αποκλείσει από το πεδίο 
εφαρµογής της την προστασία του δικαιώµατος ιδιοκτησίας ούτε τις περιπτώσεις στις οποίες οι 
δηµιουργοί επιδιώκουν να τύχουν της προστασίας αυτής στο πλαίσιο αστικής δίκης. Συνεπώς, 
δεν αποκλείει τη δυνατότητα των κρατών µελών να προβλέπουν την υποχρέωση 
γνωστοποιήσεως, στο πλαίσιο αστικής δίκης, δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωσαύτως 
όµως δεν υποχρεώνει τα κράτη µέλη να προβλέπουν την υποχρέωση αυτή. 

Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι ούτε οι οδηγίες περί της πνευµατικής ιδιοκτησίας επιβάλλουν 
στα κράτη µέλη να προβλέπουν, προς διασφάλιση της αποτελεσµατικής προστασίας του 
δικαιώµατος του δηµιουργού, την υποχρέωση γνωστοποιήσεως των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο αστικής δίκης. 

Ως εκ τούτου, το ∆ικαστήριο υπογραµµίζει ότι η υπό κρίση αίτηση εκδόσεως προδικαστικής 
αποφάσεως θέτει το θέµα του αναγκαίου συµβιβασµού µεταξύ των επιταγών που συνδέονται µε 
την προστασία διαφόρων θεµελιωδών δικαιωµάτων, δηλαδή, αφενός, του δικαιώµατος στον 
σεβασµό της ιδιωτικής ζωής και, αφετέρου, των δικαιωµάτων προστασίας της ιδιοκτησίας 
και ασκήσεως αποτελεσµατικής ένδικης προσφυγής.  

Συναφώς, το ∆ικαστήριο καταλήγει ότι τα κράτη µέλη, κατά τη µεταφορά των οδηγιών περί 
πνευµατικής ιδιοκτησίας και περί της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
εσωτερικό δίκαιο, πρέπει να µεριµνούν ώστε να βασίζονται σε ερµηνεία των οδηγιών αυτών που 
καθιστά δυνατή τη διασφάλιση της ορθής ισορροπίας µεταξύ των διαφόρων θεµελιωδών 
δικαιωµάτων που προστατεύει η κοινοτική έννοµη τάξη. Περαιτέρω, κατά την εφαρµογή των 
µέτρων µεταφοράς των οδηγιών αυτών στο εσωτερικό δίκαιο, οι αρχές και τα δικαστήρια των 
κρατών µελών οφείλουν όχι µόνο να ερµηνεύουν το εθνικό τους δίκαιο κατά τρόπο σύµφωνο 
προς τις εν λόγω οδηγίες, αλλά και να µεριµνούν ώστε να µη βασίζονται σε ερµηνεία αυτών που 

                                                 
3 Νόµος 34/2002 περί των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και περί του ηλεκτρονικού εµπορίου, της 
11ης Ιουλίου 2002 (ΒΟΕ αριθ. 166, της 12ης Ιουλίου 2002, σ. 25388). 



θα µπορούσε να έλθει σε σύγκρουση µε τα εν λόγω θεµελιώδη δικαιώµατα ή µε τις λοιπές 
γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, όπως η αρχή της αναλογικότητας. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: FR BG ES CS DA DE EN EL FI HU IT NL PL PT RO SK SL 
SV 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-275/06 
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 

κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 
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