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Προσβολή προσωπικότητας. Δυσφήμιση και εξύβριση. Σατι-
ρική τηλεοπτική εκπομπή.  Έννοια σάτιρας. Αποτελεί παρά-
νομη προσβολή η λήψη και μετάδοση από τα ΜΜΕ της ει-
κόνας προσώπου χωρίς τη συναίνεσή του. Ο παράνομος 
χαρακτήρας της πράξης αίρεται, όταν πρόκειται για πρόσωπα 
της επικαιρότητας και η μετάδοση γίνεται για λόγους ενημέ-
ρωσης του κοινού, εκτός εάν το εικονιζόμενο πρόσωπο εμ-
φανίζεται κάτω από συνθήκες που παραβιάζουν το απόρρητο 
της ιδιωτικής του ζωής ή είναι μειωτικές της υπόληψής του 
(επανειλημμένη χρήση κρυφής κάμερας). Έννοια γεγονότος 
και διάκριση από έκφραση γνώμης. Ο παράνομος χαρακτή-
ρας της πράξης αίρεται, όταν πρόκειται για κρίσεις που απο-
τελούν εκτέλεση νομίμων καθηκόντων ή έκφραση δικαιολο-
γημένου ενδιαφέροντος, εκτός εάν από τις περιστάσεις τέλε-
σης της πράξης προκύπτει ειδικός σκοπός εξύβρισης. Τέτοιος 
σκοπός υπάρχει όταν η κρινόμενη συμπεριφορά δεν είναι 
αντικειμενικώς αναγκαία για την προστασία του επικαλούμε-
νου προστατευτέου συμφέροντος. Ευρεία ερμηνεία του ειδι-
κού σκοπού εξύβρισης για τον Τύπο. Δεν συνιστούν παράνο-
μη πράξη τα δημοσιεύματα με οξεία κριτική, οι δυσμενείς χα-
ρακτηρισμοί και η σκωπτική παρουσίαση της συμπεριφοράς 
των δημοσίων προσώπων από τα ΜΜΕ. Ο σατιρικός σχολια-
σμός προσώπων της επικαιρότητας, όπως βουλευτή που εμ-
φανίζεται να ασχολείται με παράνομα ηλεκτρονικά παιγνί-
δια, εντάσσεται στη λειτουργία των ΜΜΕ. Για την απάλειψη 
του παράνομου χαρακτήρα της πράξης λαμβάνεται υπόψη ο 
γενικότερος χαρακτήρας της κρινόμενης εκπομπής και δεν 
αξιολογούνται μεμονωμένες εκφράσεις ή κρίσεις. 

Κατά τη διάταξη του άρθρου μόνου παρ. 1 του Ν 1178/1981 
«περί αστικής ευθύνης του τύπου», ο ιδιοκτήτης κάθε εντύ-
που, υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση, για την παράνομη 
περιουσιακή ζημία και χρηματική ικανοποίηση για την ηθι-
κή βλάβη, που προξενήθηκαν υπαίτια με δημοσίευμα που 
θίγει την τιμή ή την υπόληψη παντός ατόμου, έστω και αν 
η κατά το άρθρο 914 του ΑΚ υπαιτιότητα, η κατά το άρθρο 
919 πρόθεση και η κατά το άρθρο 920 γνώση ή υπαίτια 
άγνοια, συντρέχει στο συντάκτη του δημοσιεύματος ή αν 
αυτός είναι άγνωστος στον εκδότη ή το διευθυντή συντάξεως 
του εντύπου και περαιτέρω με την παρ. 2, καθορίζονται 
κατώτατα όρια χρηματικής ικανοποίησης, αναλόγως του 
τόπου εκδόσεως του εντύπου (κέντρο ή επαρχία). Εξάλλου, 
με το άρθρο 4 παρ. 10 του Ν 2328/1995, ορίσθηκε ότι στο 
άρθρο μόνο του Ν 1178/1981 (όπως έχει τροποποιηθεί), 
υπάγονται και οι τηλεοπτικοί και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί 
και στα κατά το άρθρο αυτό «δημοσιεύματα», περιλαμβά-
νονται και οι τηλεοπτικές και οι ραδιοφωνικές εκπομπές. 
Προκειμένου δε για τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθ-
μούς, ως «εκδότης» νοείται ο νόμιμος ή οι περισσότεροι νό-

μιμοι εκπρόσωποι της αδειούχου εταιρίας, ως «διευθυντής», 
ο υπεύθυνος προγράμματος και προκειμένου για ειδησεο-
γραφικές εκπομπές, ο διευθυντής του τμήματος ειδήσεων, 
ως «συντάκτης» δε του δημοσιεύματος, ο παραγωγός ή ο 
δημοσιογραφικός υπεύθυνος ή ο δημοσιογράφος συντονι-
στής ή παρουσιαστής της εκπομπής, ανάλογα με το είδος και 
τη δομή της. Και ότι, το κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου 
του Ν 1178/1981, ελάχιστο όριο χρηματικής ικανοποίη-
σης, καθορίζεται, προκειμένου για τηλεοπτικούς σταθμούς 
σε 100.000.000 δρχ., για σταθμούς εθνικής εμβέλειας και 
30.000.000 δρχ., για σταθμούς τοπικής ή περιφερειακής 
εμβέλειας, προκειμένου δε για ραδιοφωνικούς σταθμούς, 
σε 50.000.000 δρχ., για σταθμούς με δικτύωση σε πε-
ρισσότερους νομούς και 20.000.000 δρχ., για σταθμούς 
που δεν διαθέτουν δικτύωση (εκτός αν ζητείται μικρότερο 
ποσό) (ΑΠ 389/2004 ΝοΒ 53,661, ΑΠ 1252/2003 ΕλΔ 
46,488, ΑΠ 1267/2003 ΕλΔ 46,490, ΕφΔωδ 98/2002 
Αρμ 2003,187). 

Ο καθορισμός από το νόμο ελάχιστου ποσού χρηματικής 
ικανοποίησης σκοπό έχει να διασφαλίσει μία ελάχιστη προ-
στασία των πολιτών, από ιδιαίτερα έντονες, εκ της μεγάλης 
δημοσιότητας, προσβολές της τιμής και της υπολήψεώς 
τους και είναι σύμφωνος, με την εκ του άρθρου 2 παρ. 1 
επιταγή του Συντάγματος, για το σεβασμό και την προστα-
σία της αξίας του ανθρώπου, ως πρωταρχικής υποχρέω-
σης της πολιτείας. Αποτελεί δε άσκηση, της παρεχόμενης 
από το άρθρο 26 παρ. 1 του Συντάγματος, εξουσίας του 
νομοθέτη, δικαιούμενου κατά τη ρύθμιση των βιοτικών 
σχέσεων και τον καθορισμό κυρώσεων και υποχρεώσε-
ων, που απορρέουν από τη συμπεριφορά των πολιτών, να 
θέτει και ελάχιστα ή ανώτατα όρια ή και τα δύο μαζί, κατ’ 
αφηρημένη αξιολόγηση, μέσα στα οποία υποχρεούται να 
κινηθεί ο δικαστής, κατά την εξειδίκευση του κανόνα στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίς να συνιστά και ανεπίτρε-
πτη, κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος, 
επέμβαση στη δικαιοδοτική εξουσία του δικαστή. Κατά την 
άσκηση δηλαδή της εξουσίας αυτής, ο νομοθέτης μπορεί 
να προσδιορίζει, τόσο τις προϋποθέσεις αποζημιώσεως και 
χρηματικής ικανοποιήσεως, εξαιτίας αστικού ή ποινικού 
αδικήματος, όσο και τη μορφή τους, καθώς και ελάχιστο, 
στην περίπτωση χρηματικής ικανοποιήσεως ποσό, όπως 
ακριβώς συμβαίνει και στο πεδίο του ποινικού δικαίου, με 
τον καθορισμό πλαισίου των στερητικών της ελευθερίας 
και των χρηματικών ποινών. Δικαιούται όμως παράλληλα 
και υποχρεούται και το δικαστήριο, κατά την άσκηση της 
δικαιοδοτικής του λειτουργίας, να ερευνά αν στη συγκε-
κριμένη περίπτωση, με την επιδίκαση του προβλεπόμενου 
από το νόμο ελάχιστου ορίου χρηματικής ικανοποιήσεως, 
παραβιάζεται, η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, 
με την έννοια της «αναλογικότητας μεταξύ του χρησιμο-
ποιούμενου μέσου και του επιδιωκόμενου σκοπού» και 
σε περίπτωση παραβιάσεώς της, εν όψει των ιδιαίτερων 
συνθηκών (είδος και βαρύτητα της προσβολής, εκτάσεως 
της δημοσιότητας, βαθμού υπαιτιότητας και κοινωνικής 
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θέσεως και οικονομικής καταστάσεως των μερών), να μην 
εφαρμόσει τη διάταξη για το ελάχιστο όριο και να επι-
δικάσει μικρότερο ποσό χρηματικής ικανοποίησης (ΑΠ 
- Πολ 899 και 1043,2001, ΑΠ 1020/2004 ΕλΔ 46,492 
= δημοσ. nomos, ΕφΑθ 29/2004 ΔiΜΕΕ 3,381). Η αρχή 
της αναλογικότητας, διέπει το σύνολο της εννόμου τάξεως, 
γίνεται δε πλέον αναφορά περί αυτής και στο άρθρο 25 παρ. 
1 εδ. 2 του Συντάγματος (όπως ισχύει από 18.4.2001, μετά 
την αναθεώρηση από την Ζ΄ Αναθεωρητική Βουλή των 
Ελλήνων), κατά το οποίο, οι κάθε είδους περιορισμοί, που 
μπορούν να επιβληθούν στα δικαιώματα του ανθρώπου ως 
ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, πρέπει 
να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από 
το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να 
σέβονται την αρχή της αναλογικότητας, με την έννοια της 
αδυναμίας του κοινού νομοθέτη, να θεσπίζει κυρώσεις, 
που καθίστανται στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπέρμετρες 
και δυσανάλογες, εν αναφορά προς το μέγεθος της προ-
σβολής του συγκεκριμένου έννομου αγαθού, του οποίου 
επιδιώκεται η προστασία (πρβλ. σχετ. Πολ ΑΠ Ολ ΑΠ 
10/2003, Ποιν - ΑΠ Ολ 14 και 15/2001, ΑΠ 1020/2004 
ό.π.), πράγμα που ερευνάται δικαστικά, κατά τον έλεγχο 
της Συνταγματικότητας του νόμου.

Περαιτέρω κατά το άρθρο 57 παρ. 1 ΑΚ, όποιος προσβάλ-
λεται παράνομα στην προσωπικότητά του, έχει δικαίωμα να 
απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί 
στο μέλλον, κατά δε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, αξίωση 
αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες 
δεν αποκλείεται. Εξάλλου προσβολή της προσωπικότητας 
κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης υπάρχει σε κάθε 
περίπτωση μειωτικής επέμβασης στη σφαίρα αυτής, από 
τρίτο, δηλ. σε οποιοδήποτε από τα αγαθά που συνθέτουν 
την προσωπικότητα του άλλου, που συνιστούν συντελεστές, 
προσδιοριστικά στοιχεία της ταυτότητας του ανθρώπου με 
την οποία διαταράσσεται η κατάσταση σε μια ή περισσό-
τερες εκδηλώσεις της σωματικής ή ψυχικής, πνευματικής 
και κοινωνικής προσωπικότητας του βλαπτόμενου κατά το 
χρονικό σημείο της προσβολής (ΑΠ 1020/2004 ό.π., ΑΠ 
772/2004 ΔiΜΕΕ 3,378, ΑΠ 1508/1988 ΕΕΝ 89,741, Ι. 
Καράκωστας Προσωπικότητα και τύπος σ. 51, Ι. Σπυριδάκης 
Γενικές Αρχές σ. 523, Απ. Γεωργιάδης Γενικές αρχές Αστικού 
Δικαίου σ. 147). Η προσβολή είναι παράνομη όταν η επέμ-
βαση στην προσωπικότητα του άλλου δεν είναι επιτρεπτή 
από το δίκαιο ή γίνεται σε ενάσκηση δικαιώματος, το οποίο 
όμως είναι από άποψη έννομης τάξης, μικρότερης σπουδαι-
ότητας, είτε ασκείται καταχρηστικά. Ενόψει της σύγκρουσης 
των προστατευομένων αγαθών προς τα προστατευόμενα 
αγαθά της προσωπικότητας των άλλων ή προς το συμφέρον 
της ολότητας, θα πρέπει να αξιολογούνται και να σταθμίζο-
νται στη συγκεκριμένη περίπτωση τα συγκρινόμενα έννομα 
αγαθά και συμφέροντα για τη διακρίβωση της ύπαρξης 
προσβολής του δικαιώματος επί της προσωπικότητας και 
ο παράνομος χαρακτήρας της. Μάλιστα αποτελεί παράνομη 
προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας η φωτο-

γράφηση ή η κινηματογράφηση κάποιου προσώπου και η 
προβολή της εικόνας του από την τηλεόραση, εφόσον δεν 
υπάρχει η σχετική συναίνεση του εικονιζομένου, η οποία 
μπορεί να δοθεί ρητώς ή σιωπηρώς. Όμως, είναι επιτρεπτή 
η φωτογράφηση ή κινηματογράφηση και η προβολή της 
εικόνας προσώπου από την τηλεόραση στην περίπτωση 
που το εικονιζόμενο πρόσωπο, περιλαμβάνεται στα πρό-
σωπα της σύγχρονης επικαιρότητας, είτε με απόλυτη έννοια 
(π.χ. πολιτικοί, διπλωμάτες, καλλιτέχνες, ηθοποιοί, αθλη-
τές κ.λπ.) είτε με σχετική έννοια (π.χ. δράστες σοβαρών 
εγκληματικών πράξεων), η οποία εντάσσεται στα πλαίσια 
της αποστολής των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των 
δημοσιογράφων να πληροφορούν το κοινό για όλα τα θέ-
ματα που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο (υγιές δημοσι-
ογραφικό ενδιαφέρον), εκτός εάν το εικονιζόμενο πρόσωπο 
εμφανίζεται κάτω από συνθήκες, που μειώνουν την τιμή 
και την υπόληψή του ή που παραβιάζουν το απόρρητο της 
ιδιωτικής του ζωής (ΑΠ 1010/2002 ΝοΒ 2003,248 σημ. 
Ι. Σπυριδάκη = ΕλΔ 2003,1356, ΕφΑθ 4430/2003 ΕλΔ 
2003,1664, ΕφΠειρ 954/1999 ΠειρΝ 1999,457, ΕφΑθ 
3346/1996 ΕλΔ 39,665). Για την προστασία της προσω-
πικότητας δεν απαιτείται η ύπαρξη πταίσματος (δόλου ή 
αμέλειας) αυτού που προσβάλλει. Απαιτείται όμως για την 
αξίωση αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω 
ηθικής βλάβης, αφού το άρθρο 57 παρ. 2 παραπέμπει στις 
διατάξεις περί αδικοπραξιών (914 επ. ΑΚ) (ΕφΑθ 4351/
2002 ΕλΔ 43,198, ΕφΑθ 3346/1996 ΕλΔ 39,667).

Περαιτέρω κατά το άρθρο 362 παρ. 1 ΠΚ, όποιος με οποιο-
δήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για 
κάποιον άλλο γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την 
υπόληψή του τιμωρείται κ.λπ., ενώ κατ΄ άρθρο 363 παρ. 
1 ΠΚ αν στην περίπτωση του 362, το γεγονός είναι ψευ-
δές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές τιμωρείται 
κ.λπ. Ως γεγονός κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, 
θεωρείται κάθε πράξη και παράλειψη και γενικότερα κάθε 
συγκεκριμένο συμβάν του εξωτερικού κόσμου, παρελθόν ή 
παρόν, που υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό από-
δειξης, αλλά και κάθε συμπεριφορά ή συγκεκριμένη σχέση, 
αναφερόμενη στο παρελθόν ή το παρόν και υποπίπτουσα 
στις αισθήσεις, αντικείμενη στην ηθική και την ευπρέπεια, 
η οποία ανακοινούμενη σε τρίτον μπορεί να βλάψει την 
τιμή ή την υπόληψη του άλλου. Ως γεγονός νοείται και η 
έκφραση γνώμης ή αξιολογική κρίση καθώς και ο χαρα-
κτηρισμός όταν με την έκφραση συνδέεται και σχετίζεται με 
το γεγονός, ώστε με τη σύνδεση και τη σχέση τους με αυτό 
ουσιαστικά να προσδιορίζουν την έκταση της ποσοτικής και 
ποιοτικής βαρύτητάς του. Το τελευταίο αυτό δεν συμβαίνει 
όταν οι χαρακτηρισμοί εκφράζονται αυτοτελώς και ασχέτως 
με τέτοιο «γεγονός». Απλές μόνο κρίσεις ή γνώμες που εκ-
φράζει κάποιος χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα γεγονότα 
δεν αρκούν προς ύπαρξη δυσφήμησης. Το γεγονός σύμφωνα 
με την έννοια των παραπάνω διατάξεων πρέπει να είναι πρό-
σφορο, για να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του άλλου 
(ΑΠ 1020/2004 ό.π., ΑΠ 701/2004 ΠΛογ 2004,804). 
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Ακολούθως ο παράνομος χαρακτήρας της κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 57, 914 και 920 ΑΚ αδικοπραξίας κατά της 
προσωπικότητας, που τελείται με την προσβολή της τιμής 
και υπολήψεως άλλου δι΄ εξυβρίσεως ή δυσφημήσεως διά 
του τύπου, αίρεται, κατά το εφαρμοστέο, όσον αφορά την 
παρανομία ως συστατικό στοιχείο και της κατά τις ανωτέρω 
διατάξεις αδικοπραξίας, άρθρο 367 ΠΚ, αν πρόκειται περί 
κρίσεων ή εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε εκτέλεση 
νομίμων καθηκόντων ή άσκηση νόμιμης εξουσίας ή άλλου 
δικαιολογημένου ενδιαφέροντος, όπως είναι και εκείνο της 
συνταγματικής ελευθερίας και κοινωνικής αποστολής του 
τύπου (άρθρο 14 παρ. 1 Συντάγματος και 10 της ΕΣΔΑ), 
εκτός αν πρόκειται περί συκοφαντικής δυσφημήσεως ή αν 
εκ του συνόλου των περιστάσεων προκύπτει ειδικός σκοπός 
εξυβρίσεως. Τέτοιος ειδικός σκοπός, δηλαδή σκοπός κατευ-
θυνόμενος επ’ ευκαιρία ειδικώς και μόνο στην προσβολή 
της τιμής άλλου με αμφισβήτηση της ηθικής ή κοινωνικής 
ή επαγγελματικής αξίας του προσώπου του ή με περιφρό-
νηση αυτού, που ως νομική έννοια ελέγχεται αναιρετικώς, 
είναι εξαίρεση στενώς ερμηνευτέα και υπάρχει ιδίως όταν 
η εκδηλωθείσα συμπεριφορά δεν ήταν αντικειμενικώς ανα-
γκαία προς προστασία του επικαλούμενου ως προστατευτέου 
συμφέροντος. 

Συνεπώς, είναι επιτρεπτά και δεν συνιστούν παράνομη πρά-
ξη δημοσιεύματα του τύπου με οξεία ενημερωτική κριτική, 
δυσμενείς χαρακτηρισμούς για τη συμπεριφορά δημοσίων 
προσώπων που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο, κριτική 
που μπορεί να εμφανίζεται και με σκωπτικό περιεχόμενο σε 
στήλες εφημερίδων με συνήθη σκωπτική παρουσίαση των 
γεγονότων, εφόσον ελλείπει ειδικός σκοπός εξυβρίσεως ή 
καταφρονήσεως του συγκεκριμένου προσώπου (ΑΠ 1393/
2004, ΑΠ 1391/2004, ΑΠ 772/2004, ΑΠ 389/2004, ΑΠ 
72/2004 δημοσιευμένες στο nomos, ΑΠ 1267/2003 ό.π.). 
Ακόμη κατ’ άρθρο 14 παρ. 1, 2 του Συντάγματος καθένας 
μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και 
διά του τύπου, τους στοχασμούς του, τηρώντας τους νόμους 
του κράτους, ο τύπος είναι ελεύθερος, η λογοκρισία και κάθε 
άλλο προληπτικό μέσο απαγορεύεται. Εξάλλου κατ’ άρθρο 
10 παρ. 1 της ΕΣΔΑ που έχει κυρωθεί και αποτελεί εσωτε-
ρικό δίκαιο (ΝΔ 53/1974) κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα 
στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει 
την ελευθερία γνώμης καθώς και την ελευθερία λήψης ή 
μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών χωρίς παρέμβαση δη-
μοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων ενώ κατά την παρ. 
2 του ίδιου άρθρου η άσκηση των ελευθεριών τούτων που 
συνεπάγονται καθήκοντα και ευθύνες μπορεί να υπαχθεί σε 
ορισμένες διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς ή κυρώσεις 
που προβλέπονται από το νόμο και αποτελούν αναγκαία 
μέτρα σε δημοκρατική κοινωνία για την εθνική ασφάλεια, 
την εδαφική ακεραιότητα κ.λπ. (ΑΠ 1267/2003 ό.π., ΕφΑθ 
29/2004 ό.π., Ι. Καράκωστας ό.π. σελ. 29 επ.).

Περαιτέρω ως σάτιρα ορίζεται αφενός ένα λογοτεχνικό 
είδος (όπως λ.χ. αυτές του ρωμαίου ποιητή Οράτιου) και 

αφετέρου ένα περιπαιχτικό πνεύμα ή ύφος που εμφανίζεται 
σε πολλά λογοτεχνικά είδη αλλά μπορεί και να υπεισέρ-
χεται σχεδόν σε κάθε είδος ανθρώπινης επικοινωνίας. 
Οπουδήποτε χρησιμοποιείται ένα έξυπνο χιούμορ για να 
κάνει κριτική σε κάτι παράλογο ή διεφθαρμένο εκεί υπάρ-
χει σάτιρα, είτε συναντάται σε ποίημα ή σε κήρυγμα, σε 
ζωγραφικό έργο ή πολιτική λογομαχία, στην τηλεόραση ή 
στον κινηματογράφο (Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς 
Μπριτάνικα 53ος τόμος σ. 220, Ronald Paulson Satire 
Modern Essays in Criticism εκδ. 1971). Ένα από τα σημεία 
στα οποία υφίσταται ομοφωνία είναι ότι η λειτουργία της 
σάτιρας είναι διανοητική. Η μέθοδος που ορίζει τη σάτιρα 
είναι η παιγνιώδης παραμόρφωση. Ψυχολογική βάση και 
συνάμα σκοπός της τεχνικής είναι η «μείωση» του θύματος, 
η οποία έγκειται στην υποβάθμιση της κατάστασής του ή της 
αξιοπρέπειάς του. Πολύ συχνά περιλαμβάνει παρομοιώσεις 
ή μεταφορές από τον κόσμο των ζώων ή κατεβαίνει ακόμη 
πιο κάτω στον κόσμο των φυτών ή των ανόργανων όντων 
(βλ. μελέτη Κατερίνας Κωστίου, Η ποιητική της ανατροπής, 
σάτιρα, ειρωνεία, παρωδία, χιούμορ, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 
2002, σ. 61 επ. με εκτενείς αναλύσεις και βιβλιογραφικές 
παραπομπές). Ο σατιριστής παραμορφώνει με πολλούς 
τρόπους: ελαχιστοποιεί τις καλές ιδιότητες κάποιου και 
μεγιστοποιεί τις κακές· απομονώνει μοναδικές στιγμές ή 
συμβάντα και τα κάνει να φαίνονται κανόνας· παραθέτει 
τη γνώμη μιας αυθεντίας που συμβαίνει να εξυπηρετεί 
την άποψή του· αφαιρεί κάτι από τα συμφραζόμενά του 
(Petro Norms Moral or Other in Satire: A symposium Satire 
Newsletter 2 σ. 21).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αγωγή, όπως το 
δικόγραφο αυτής εκτιμάται από το παρόν Δικαστήριο, ο ενάγων 
εκθέτει ότι υπήρξε βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου και ότι 
υπέστη ηθική βλάβη λόγω προσβολής της προσωπικότητάς του και 
ειδικότερα της τιμής και της υπόληψής του, η οποία προξενήθηκε 
με την προβολή από τον τηλεοπτικό σταθμό με την επωνυμία «...» 
της ιδιοκτησίας της πρώτης εναγομένης εταιρίας, των αναφερομέ-
νων αναλυτικώς εις αυτήν τηλεοπτικών εκπομπών, των οποίων 
οι δεύτερος και τρίτος των εναγομένων, οι οποίοι είναι δημοσιο-
γράφοι, ήταν (κατά το χρόνο εκπομπής τους) συντονιστές και πα-
ρουσιαστές τους ως αναλυτικώς εκθέτει εις αυτήν (ένδικη αγωγή) 
ώστε ενήργησαν με πρόθεση για να βλάψουν την προσωπικότητά 
του. Με βάση τα προεκτεθέντα περιστατικά, ο ενάγων ζητεί: α) να 
υποχρεωθούν οι εναγόμενοι (η πρώτη εναγομένη ευθυνόμενη εις 
ολόκληρον μεθ΄ ενός εκάστου των λοιπών) να του καταβάλλουν τα 
ποσά που ειδικώς για κάθε επιμέρους πράξη που αποδίδει στους 
δεύτερο και τρίτο των εναγομένων αναφέρονται εις αυτήν και 
ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 450.000 ευρώ για τον δεύτερο 
των εναγομένων και των 137.000 ευρώ για τον τρίτο εξ αυτών, ως 
χρηματική ικανοποίηση της εις αυτόν επενεχθείσης ηθικής βλάβης 
κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα με το νόμιμο τόκο από την επίδοση 
της προγενεστέρας από 1.7.2002 ασκηθείσης ενώπιον του αυτού 
Δικαστηρίου αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και με την 
απαγγελία εναντίον των δευτέρου και τρίτου των εναγομένων προ-
σωπικής κράτησης διάρκειας ενός έτους, ως μέσο αναγκαστικής 
εκτελέσεως της εκδοθησομένης αποφάσεως λόγω της κατά τα 
ανωτέρω πραχθείσης υπ’ αυτών αδικοπραξίας, β) να υποχρεω-
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θούν οι εναγόμενοι σε άρση της προς αυτόν ως άνω γενόμενης 
προσβολής με την προβολή από τον προαναφερόμενο τηλεοπτικό 
σταθμό ή σε όποιον απασχολούνταν κατά τον χρόνο εγέρσεως της 
ενδίκου αγωγής «επανορθωτικής» εκπομπής και περίληψης της 
απόφασης που θα εκδοθεί, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την 
επίδοσή της και με την απειλή χρηματικής ποινής, ανερχομένης 
στο ποσό των 50.000 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης και γ) να 
υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να παραλείπουν στο μέλλον πράξεις 
προσβολής της προσωπικότητάς του με την παρουσίαση αναλόγων 
εκπομπών. Επίσης ζητεί να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση 
προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην 
καταβολή της δικαστικής του δαπάνης. Με τέτοιο περιεχόμενο και 
αιτήματα η ένδικη αγωγή παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται για 
να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου που είναι καθ΄ 
ύλην και κατά τόπον αρμόδιο προς τούτο (άρθρα 7, 9, 12, 13, 
18 εδ. 1, 22 και 25 παρ. 2 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία 
των άρθρων 666 έως 676 του ΚΠολΔ (κατ’ άρθρον 681Δ του 
ΚΠολΔ) και είναι επαρκώς ορισμένη παρά τις περί του αντιθέτου 
αιτιάσεις των εναγομένων και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις 
των άρθρων 57, 59, 299, 914, 926, 932, 346 ΑΚ, άρθρο μόνο Ν 
1178/1981, 10 παρ. 4 Ν 2328/1995, 361, 362, 363 ΠΚ, 907, 
908 παρ. 1 (πλην της διάταξης περί προσωρινής κρατήσεως), 
947 παρ. 1, 1047 παρ. 1 και 176 ΚΠολΔ. [...]

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων που 
εξετάσθηκαν ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου και περιέχονται 
στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημοσίας συνεδριά-
σεως αυτού και των εγγράφων, που επικαλούνται και προσκο-
μίζουν οι διάδικοι, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε ως 
δικαστικά τεκμήρια [...] καθώς και των ενόρκων βεβαιώσεων 
τρίτων [...] αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατι-
κά: Κατά τις νυκτερινές ώρες της 24.1.2002 μεταδόθηκε από 
τον τηλεοπτικό σταθμό με την επωνυμία «...» της ιδιοκτησίας της 
πρώτης εναγομένης εταιρίας, η εκπομπή με την επωνυμία «...» 
της οποίας παρουσιαστής-συντονιστής ήταν ο δεύτερος εναγόμε-
νος ..., ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Κατά 
τη διάρκεια της ως άνω εκπομπής προβλήθηκε ταινία (video) 
στην οποία εμφανίζεται ο ενάγων, ο οποίος, κατά το χρόνο αυτό, 
ήταν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να εισέρχεται στο 
χώρο του καταστήματος με την επωνυμία «...» που βρίσκεται στην 
πόλη ... και να επιδίδεται σε παράνομα παίγνια διά της χρήσης 
ηλεκτρονικών μηχανημάτων που βρίσκονταν εντός του προρρη-
θέντος καταστήματος με σκοπό την απόκτηση χρηματικού κέρδους 
(πολλαπλασίου) ή συνακόλουθα ζημίας. Ακολούθως στην αυτή 
εκπομπή προβλήθηκε ταινία ομοίως βιντεοσκοπημένη στην οποία 
ο ενάγων παρουσιαζόταν εντός δωματίου μαζί με τρίτα πρόσωπα, 
οι οποίοι ήταν συνεργάτες του δευτέρου εναγομένου και να διε-
νεργείται προβολή προς αυτόν (ενάγοντα) από μικρή οθόνη της 
ως άνω βιντεοταινίας, μετά δε να συνομιλεί ο ενάγων με κάποια 
απ’ αυτά τα πρόσωπα, προτείνοντάς τους να παρουσιάσει στη 
σχετική εκπομπή την είσοδό του στο προρρηθέν κατάστημα όχι 
προκειμένου να επιδοθεί στη χρήση των εν λόγω παρανόμων 
τυχερών παιγνίων, αλλά για να δοκιμάσει τη λειτουργία των μη-
χανημάτων τέτοιου είδους λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου 
της διακομματικής επιτροπής της Βουλής περί της αντιμετώπισης 
και καταπολέμησης των παρανόμων ηλεκτρονικών παιγνίων και 
ότι στην περίπτωση αυτή, ο ενάγων θα συμμετείχε στη σχετική 
εκπομπή και θα τους παρείχε διάφορα στοιχεία με σκοπό την 
αύξηση της τηλεθέασή της. Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της αυτής 
ως άνω εκπομπής προβλήθηκε έτερη βιντεοταινία στην οποία 

εμφανιζόταν ο ενάγων να συζητεί με τον δεύτερο εναγόμενο, εντός 
του γραφείου του τελευταίου, ενόψει της επικείμενης προβολής 
της πρώτης ταινίας βίντεο που είχε ληφθεί από τον συνεργάτη 
- μάρτυρα ανταπόδειξης στο κατάστημα «...». 

Κατά τη διάρκεια της προρρηθείσης συναντήσεως ο ενάγων δήλω-
σε στο δεύτερο εναγόμενο ότι κατά το παρελθόν έχει κάνει χρήση 
παράνομων ηλεκτρονικών παιγνίων ιδίως την περίοδο των εορ-
τών (που προηγήθηκε) αλλά ότι δεν έχει ουδεμία σχέση με τους 
επιχειρηματίες που οργανώνουν της ως άνω παράνομη δραστη-
ριότητα (και στην ανάδειξη και στηλίτευση της δράσης των οποίων 
κατέτεινε το πλέγμα των ρεπορτάζ του δευτέρου εναγομένου και 
των συνεργατών του εκείνη την περίοδο) συγχρόνως δε προέβη 
και στην αναφορά των ονομάτων ετέρων πολιτικών και προσώ-
πων που κατείχαν δημόσιες θέσεις και διατηρούσαν «σχέσεις» 
με αυτούς. Η προρρηθείσα κινηματογράφηση - βιντεο σκόπηση 
του ενάγοντος και η προβολή των προρρηθεισών ταινιών έγιναν 
χωρίς τη συναίνεση του τελευταίου. Όμως η λήψη και μετάδοση 
των εικόνων αυτών, οι οποίες σχετίζονται με τη γενικότερη στάση 
και συμπεριφορά του ενάγοντος ως πολιτικού ανδρός, δοθέντος 
ότι σύμφωνα με την προπαρατεθείσα νομική σκέψη στη μείζονα 
πρόταση της παρούσας, βρισκόταν (ως πρόσωπο της σύγχρονης 
επικαιρότητας) στο κέντρο του ενδιαφέροντος του κοινωνικού 
συνόλου και δη των καταγομένων από τον νομό ... στον οποίο 
εκλέγεται (και δη για δεύτερη φορά κατά το προρρηθέν διάστημα, 
βουλευτική περίοδος ...) ως βουλευτής και αντιπρόσωπός της, 
ήταν επιτρεπτή αφού κατά παραδοχή του προβληθέντος υπό των 
εναγομένων σχετικού ισχυρισμού, αναγόταν στην πληροφόρηση, 
ενημέρωση και κατατόπιση του κοινού (υγιές δημοσιογραφικό 
ενδιαφέρον) και ερείδεται στη συνταγματικής περιωπής ελευθερία 
και στην κοινωνική αποστολή του τύπου, στην έννοια του οποίου 
περιλαμβάνονται και οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Ειδικότερα αποτελεί 
εκδήλωση της ελευθεροτυπίας και της ελεύθερης δημοσιογραφίας 
που συναρτάται με την ελεύθερη έκφραση στοχασμών και την 
άσκηση έστω και έντονης κριτικής και ελέγχου των δημοσίων 
προσώπων και πραγμάτων. Μάλιστα κατά το χρόνο που διενεργή-
θηκε η προρρηθείσα δημοσιογραφική έρευνα και παρουσιάστηκε 
η ως άνω εκπομπή αποτέλεσε ζήτημα της τότε επικαιρότητας το 
θέμα των παράνομων ηλεκτρονικών παιγνίων και συνακόλουθα 
και το πρόσωπο του ενάγοντος που ενώ ήταν επιφορτισμένος ως 
πρόεδρος της σχετικής διακομματικής επιτροπής της Βουλής με 
την καταπολέμησή τους και την εξάλειψη του φαινομένου εμφανί-
στηκε να επιδίδεται στη σχετική παράνομη δραστηριότητα.

Με βάση τα προεκτεθέντα κρίνεται ότι υφίσταται σαφές και δικαιο-
λογημένο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον του δευτέρου εναγομένου 
για τη λήψη (καμπτομένης σύμφωνα με τα ως άνω της προϋπό-
θεσης της συναίνεσης) και την παρουσίαση των προρρηθεισών 
εικόνων και στιγμιοτύπων. Ως δε προελέχθη, ο ενάγων συζήτη-
σε με τους συνεργάτες του δευτέρου εναγομένου το ενδεχόμενο 
προβολής αυτών των εικόνων υπό τη θέση ορισμένων όρων υπ΄ 
αυτού και συνάντησε τον δεύτερο εναγόμενο -τον οποίο εξάλλου 
εγνώριζε πρότερον λόγω της συμμετοχής του σε προγενέστερες 
εκπομπές του- στο γραφείο του μετά από δική του πρωτοβουλία 
και δεν υπήρξε συμφωνία για μη κινηματογράφηση ή μαγνητο-
σκόπηση των σχετικών συζητήσεων (η επίκληση της τήρησης 
του off the record ενέχει χαρακτήρα μάλλον συνηθείας στο χώρο 
αυτό παρά ρητής δέσμευσης). Επομένως, με την κινηματογράφηση 
και προβολή των προαναφερομένων ταινιών (βίντεο) και δοθέ-
ντος ότι δεν περιείχαν υβριστικές φράσεις ή παράνομες πράξεις 
δεν προσβλήθηκε παράνομα η προσωπικότητα του ενάγοντος 
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απορριπτομένου ως ουσία αβασίμου του σχετικού προβληθέντος 
ισχυρισμού.

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι κατά την ίδια ως άνω ημέρα 
(24.1.2002) λίγες ώρες πριν τη μετάδοση της προαναφερόμε-
νης εκπομπής, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του κεντρικού 
δελτίου ειδήσεων από τον παραπάνω τηλεοπτικό σταθμό «...» 
(με παρουσιαστή το δημοσιογράφο «...») προαναγγέλθηκε ότι θα 
παρουσιαστεί στην εν λόγω εκπομπή «...» ταινία (βίντεο) που θα 
παρουσίαζε τον ενάγοντα να συμμετέχει σε παράνομα ηλεκτρονικά 
παίγνια. Ακολούθως, στην ίδια εκπομπή (κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων) παρουσιάστηκε απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων της 
προηγούμενης ημέρας 23.1.2002 κατά τη διάρκεια του οποίου 
ο δεύτερος εναγόμενος εμφανιζόταν να δηλώνει (σχετ. απομα-
γνητοφωνημένο κείμενο αυτής): «Στην κάμερα όπως σας είπα, 
βουλευτής (εννοώντας τον ενάγοντα) ο οποίος ήρθε σήμερα στο 
γραφείο μου για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι εάν παίζει, ανα-
γνώρισε τον εαυτό του και για να μάθει ο κόσμος ποια είναι η 
κατάντια μας γύρισε και είπε στους συνεργάτες μου, κάντε κάτι για 
να μην εξευτελιστώ και να μην χάσω τη δουλειά μου κάντε ... (τα 
αποσιωπητικά βρίσκονται στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο) 
προσποιηθείτε ότι εσείς με βάλατε να παίζω για να κάνουμε έλεγ-
χο σε αυτά τα μαγαζιά και από μένα θα ‘χετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν 
τελειώσαμε αυτή είναι η ιστορία όσο δυσάρεστη και αν ακούγεται, 
αυτό είναι το χάλι μας». Τα ως άνω αναφερόμενα από τον δεύτερο 
εναγόμενο πέραν κάποιων τονισμών και χάριν εντυπωσιασμού 
του τηλεοπτικού κοινού εκφράσεων του συρμού όπως «κατάντια 
μας» «το χάλι μας» απηχούν την αληθή πορεία των γεγονότων 
δοθέντος ότι ως προελέχθη πράγματι ο ενάγων κατά τη συνάντησή 
του με τους συνεργάτες αυτού (δευτέρου εναγομένου) και υπερ-
βαίνοντας το απαιτούμενο όριο συμπεριφοράς κοινοβουλευτικού 
προσώπου «διαπραγματεύτηκε» με αυτούς την εμφάνισή του στα 
ως άνω στιγμιότυπα ως δήθεν ελέγχοντος τη λειτουργία των ως 
άνω μηχανημάτων με την ιδιότητα του προέδρου της προρρηθεί-
σης διακομματικής επιτροπής της Βουλής ενώ ως ο ίδιος -κατά τα 
ανωτέρω εκτεθέντα- ομολόγησε σε αυτόν στην ως άνω συνομιλία 
στο γραφείο του ότι ήταν παίκτης των ως άνω παρανόμων ηλε-
κτρονικών παιγνίων, τοιουτοτρόπως δε αυτός να συνεργήσει ώστε 
να δημιουργηθεί πεπλανημένη εντύπωση στο τηλεοπτικό κοινό 
και συνακόλουθα στους ψηφοφόρους του στο νομό ... Επιπλέον 
με τη χρήση αγοραίων εκφράσεων πράγματι «διαπραγματεύεται» 
μια τέτοια εικονική παρουσίαση με αντάλλαγμα ως αναφέρει (πε-
ριέχονται οι συνομιλίες στη βιντεοταινία της εκπομπής «...» της 
... όπου προβλήθηκε το σχετικό απόσπασμα) «θα μπορούσα να 
μπω στην εκπομπή» «να την ανεβάσω την εκπομπή» «να φέρω 
απόρρητα στοιχεία» (με την ιδιότητα ως προέδρου της ως άνω 
επιτροπής και της δυνατότητας εξ αυτού του λόγου πρόσβασης 
σε αυτή) με αντάλλαγμα που ζητά από το δημοσιογράφο «να μην 
είναι εχθρικός ο χειρισμός της εκπομπής» «να μη διασυρθώ» 
συμπεριφορά που αντιστρατεύεται καταφανώς την απαιτούμενη 
εντιμότητα και ευθύτητα που απαιτείται εκ μέρους του εκλογικού 
σώματος ως προς έναν εκπρόσωπό του. Συνεπώς τα υπό του 
δευτέρου εναγομένου λεχθέντα δεν ήσαν δυσφημιστικά αφού 
δεν αφίσταντο της αληθούς καταγραφής των γεγονότων κατά τα 
ανωτέρω και επομένως δεν ήταν πρόσφορα να βλάψουν την τιμή 
και την υπόληψη του ενάγοντος.

Στην αυτή ως άνω εκπομπή (κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεο-
πτικού σταθμού ... της ... με συντονιστή τον προρρηθέντα παρου-
σιαστή ... διημείφθη διάλογος μεταξύ του δευτέρου εναγομένου 
και του ενάγοντος (που είχε συνδεθεί τηλεφωνικώς προς τούτο) 

κατά τον οποίο υπήρξε έντονο ύφος εκ μέρους και των δύο και 
μάλιστα διαξιφισμοί και αντιπαράθεση εκατέρωθεν. Ειδικότερα 
όταν ο συντονιστής - παρουσιαστής ερώτησε τον ενάγοντα εάν επι-
δίδεται στα παράνομα ηλεκτρονικά παίγνια στα βιντεοσκοπημένα 
στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στο κατάστημα στ... ..., αυτός 
δεν αρνήθηκε το γεγονός αλλά ακολούθως σε παρατήρηση του 
δευτέρου εναγομένου με σκωπτικό ύφος ενόψει και της ιδιότητάς 
του ως προέδρου της Επιτροπής της Βουλής με αναφορά στη χρή-
ση ναρκωτικών ουσιών υπήρξε απάντηση εκ μέρους του ενάγοντος 
που άφησε υπονοούμενα σχετικά με τη χρήση της ναρκωτικής 
ουσίας κοκαΐνης που μπορούσε να εκληφθεί από τους τηλεθεατές 
ότι αφορά και τον δεύτερο εναγόμενο αφού ανέφερε «κόκα παίρ-
νουν άλλοι εγώ δεν έχω πάρει ποτέ ...». Ακολούθως ο δεύτερος 
εναγόμενος που βρισκόταν υπό το καθεστώς οργής εκ νέου ζήτησε 
εξηγήσεις σχετικά με την αναφορά της χρήσης ναρκωτικής ουσίας 
και στηλιτεύοντας εκ νέου την επίδοση του ενάγοντος στα ως άνω 
παράνομα παίγνια ενώ διατηρούσε την ιδιότητα του προέδρου της 
Βουλής που στόχο είχε την καταπολέμησή τους, του απηύθυνε 
εκφράσεις που ενείχαν εξυβριστικό χαρακτήρα όπως «είστε βρω-
μιάρηδες, ... τρισάθλιοι ... σας αξίζει ένα φτου, ένα τεράστιο φτου 
από τον ελληνικό λαό...». Ακολούθως δε και ο ενάγων κατά την 
επακολουθήσασα έντονη στιχομυθία μεταξύ τους, του απέδωσε 
την βράβευσή του από την αίρεση ... και μάλιστα παρατήρησε 
ότι: «Και αυτοί οι τύποι (όπως τους χαρακτήρισε προηγουμένως 
ο δεύτερος εναγόμενος) υπέρ των οποίων τοποθετείσαι ενίοτε» 
ώστε περαιτέρω και ενώ ο δεύτερος εναγόμενος είχε απολέσει τον 
έλεγχο τον αποκάλεσε «εσύ βρωμερέ και τρισάθλιε αυτό σου λέω 
μόνο. Βρωμερέ και τρισάθλιε. Είστε βρωμεροί και τρισάθλιοι». 

Εν προκειμένω υπήρξε εκ μέρους του δευτέρου εναγομέ-
νου προσβολή της τιμής του ενάγοντος με τη χρήση των 
ως άνω υβριστικών εκφράσεων πλην όμως αυτός, κατά 
τα προλεχθέντα, παρασύρθηκε στην πράξη του αυτή από 
δικαιολογημένη αγανάκτηση εξαιτίας των προσβλητικών 
εκφράσεων που προηγήθηκαν κατά την ανταλλαγή των 
«κατηγοριών» εκατέρωθεν (αμεσότητα τόπου και χρόνου) 
για το πρόσωπό του εκ μέρους του ενάγοντος (ως χρήστη 
ναρκωτικών ουσιών και ως μέλος αιρέσεως και δη βρα-
βευθέντα γι΄ αυτό) που ήσαν ιδιαιτέρως σκληρές διότι τον 
εξέθεταν ενώπιον του τηλεοπτικού κοινού και τον εμφάνι-
ζαν ως ένα πρόσωπο που εμφορείται από παρεκκλίνουσες 
θέσεις περί το θρησκευτικό συναίσθημα και τις αξίες της 
ζωής (βλ. Μαργαρίτη Ερμηνεία Εφαρμογή Ποινικού Κώδικα 
υπό άρθρο 361 αρ. 16, 17 σ. 986, Αθ. Κονταξή υπό άρθρο 
361 σ. 3002). Συνεπώς δεκτής γενομένης της νομίμως προ-
βληθείσης ενστάσεως εκ μέρους του δευτέρου εναγομένου 
(άρθρο 361 παρ. 3 ΠΚ) αφού -κατά τα προεκτεθέντα- συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αίρεται ο άδικος 
χαρακτήρας της συμπεριφοράς του δευτέρου εναγομένου 
κατά του ενάγοντος. Τούτο δε διότι η εξισορρόπηση των 
εκατέρωθεν ενεργειών επιτάσσει τα ανωτέρω όταν η συμπε-
ριφορά του δράστη είναι απόρροια προηγηθείσης ενέργειας 
του θύματος που κρινόμενη αντικειμενικώς θεωρείται ως 
αιτία της μεταγενέστερης ενέργειας του προσβληθέντος (που 
θεωρώντας τον εαυτό του θιγόμενο και αντιδρά κατά τα 
προεκτεθέντα) (βλ. και ΑΠ 133/1998 ΠοινΧρ ΜΗ,772, 
ΑΠ 1931/2002 δημοσίευση σε nomos).
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Περαιτέρω κατά τις νυκτερινές ώρες της ... μεταδόθηκε από τον 
προαναφερόμενο τηλεοπτικό σταθμό «...» η εκπομπή με την 
επωνυμία «...» της οποίας παρουσιαστής - συντονιστής ήταν ο 
δεύτερος εναγόμενος. Κατά τη διάρκεια της ως άνω εκπομπής 
αυτός απέδωσε στον ενάγοντα την παγίδευση του τότε Υφυπουργού 
Αθλητισμού ... προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ποδο-
σφαιρικής ομάδας του ... και κατ’ επέκταση των ψηφοφόρων του. 
Τα ως άνω κατέθεσε ο μάρτυς ανταπόδειξης ... ότι επιβεβαιώθηκαν 
από δήλωση του τότε Υφυπουργού που δήλωσε ότι δεν το περίμενε 
από το συνάδελφό του και αναφέρεται και στο φύλλο της ... της ημε-
ρήσιας εφημερίδας «...» όπου σε σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται 
η μαγνητοφώνηση της σχετικής συνομιλίας του ενάγοντος με τον 
ως άνω Υφυπουργό. Συνεπώς η τοιαύτη μετάδοση του σχετικού 
αποσπάσματος εξυπηρετούσε το δικαιολογημένο ενδιαφέρον του 
κοινωνικού συνόλου (στο οποίο περιέχεται και το τηλεοπτικό 
κοινό) και αφορούσε πρόσωπο της σύγχρονης επικαιρότητας και 
συνεπώς κατά τα προελεχθέντα δεν εμφανίστηκε αυτός (ο ενάγων) 
υπό συνθήκες που μείωσαν την τιμή και την υπόληψή του, δεκτής 
γενομένης εξ αυτού του λόγου της ένστασης περί άρσης του άδικου 
χαρακτήρα της πράξης (άρθρο 367 παρ. 1 ΠΚ) εκ μέρους των 
εναγομένων κατά τα ανωτέρω λεχθέντα.

Ακόμη στην ίδια εκπομπή «...» συμμετείχε κάποιο τρίτο πρόσωπο 
..., το οποίο δήλωσε ότι πριν από δύο έτη, είχε παρατηρήσει τον 
ενάγοντα να βρίσκεται εντός του προαναφερομένου καταστήματος 
με την επωνυμία «...» και να προβαίνει στη διενέργεια παράνομων 
ηλεκτρονικών παιγνίων καθώς και στο χώρο του Ιπποδρόμου, 
όπου ο ενάγων συνήθιζε να στοιχηματίζει σημαντικά χρηματικά 
ποσά. Οι ανωτέρω δηλώσεις που αναφέρονταν στον ενάγοντα, 
αφενός δεν απεδείχθησαν ότι ήταν ψευδείς διότι σύμφωνα με τα 
προεκτεθέντα ο ίδιος ο ενάγων παραδέχθηκε τη συμμετοχή του σε 
τέτοια παίγνια κατά το παρελθόν και αφετέρου η παρουσίασή τους 
δεν έγινε με σκοπό την προσβολή της προσωπικότητάς του (ενά-
γοντος), αλλά από δικαιολογημένο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον 
του δευτέρου εναγομένου για την πληροφόρηση του κοινωνικού 
συνόλου σχετικά με αυτά που αναφέρουν τρίτοι για τη συμπεριφο-
ρά του ενάγοντος ενόψει του ότι αυτός είναι πολιτικό πρόσωπο. 
Συνεπώς, κατά τον σχετικό βάσιμο ισχυρισμό των εναγομένων από 
την παρουσίαση των ως άνω δηλώσεων δεν υπήρξε παράνομη 
προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος.

Περαιτέρω κατά τις νυκτερινές ώρες της ... μεταδόθηκε από τον 
προαναφερόμενο τηλεοπτικό σταθμό «...» η εκπομπή με την επω-
νυμία «...» της οποίας παρουσιαστής - συντονιστής ήταν ο τρίτος 
εναγόμενος (...) που ασκεί το επάγγελμα του δημοσιογράφου και 
στην οποία συμμετείχε ως προσκεκλημένος ο δεύτερος εναγόμε-
νος. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής αφού εξελισσόταν η συ-
ζήτηση μεταξύ των προαναφερομένων στο κάτω μέρος της οθόνης 
εμφανίστηκε η φράση (τεχνικώς αποκαλείται τρέιλερ): «Σκληρό 
... δηλώνει ο ... θα το σηκώνουμε το καζίνο σίγουρα ναι, θα τα 
τρελάνουμε τα φρούτα σίγουρα ναι ...». Στη συνέχεια ελέχθη κατά 
την ως άνω συνομιλία Α.: Είναι και φάτσα δεν μπορεί να μοιάζει ... 
Είναι μορφή ... Β.: Όχι μετά απ’ τα καρφάκια και τα μαλλιά χωρίς 
καρφάκια δεν τον μπερδεύεις με άλλον... Α.: Είναι μια δεκαετία 
πίσω αλλά δεν πειράζει, τώρα θα πάει ... Ακολούθως στην ίδια 
εκπομπή παρουσιάστηκε απόσπασμα της ομιλίας του ενάγοντος 
από την εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας στ... 
..., συγχρόνως δε στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίστηκε η 
φράση: «Ομοιοπαθητική. Πρώτη φορά τέτοιο φρούτο την πατάει 
από φρούτο». Στη συνέχεια σε άλλο σημείο της εκπομπής αυτής, ο 
τρίτος εναγόμενος απευθυνόμενος προς τον δεύτερο (εναγόμενο) 

είπε: «Είναι αυτό που θα έλεγες λεβεντο...μεγάλος» και ο τρίτος 
εναγόμενος επανέλαβε την αυτή λέξη. Περαιτέρω στην ίδια εκπο-
μπή εμφανίστηκε με τη μορφή επιστολής το ακόλουθο κείμενο: 
«Κόμμα ..., κύριοι είμαστε άρρωστοι με το τζόγο και χαιρόμαστε 
που επιτέλους ένας πολιτικός μας εκφράζει κι εμάς. Όλοι εμείς οι 
τζογαδόροι, οι αλογομούρηδες, οι αεριτζήδες της Σοφοκλέους, οι 
χαρτοπαίκτες, οι καζινάρχες, οι παράνομοι μπούρκες και φυσικά 
οι παπατζήδες, ζητάμε από τον ... να κάνει κόμμα! Να ιδρύσει το 
... Παπατζήδες όλης της χώρας ενωθείτε ...» και στη συνέχεια στο 
κάτω μέρος της οθόνης εμφανίστηκε η φράση: «Το καταστατικό 
... ... προβλέπει διαγραφή βουλευτή λόγω βλακείας ...». Επίσης 
στη συνέχεια ο τρίτος εναγόμενος είπε: «Άμα έχει και άλλα τέτοια 
οφ δε ρέκορντ ... βγάλτα τουλάχιστον ον δε ρέκορντ να πουλήσεις 
κανένα CD». Κατόπιν εμφανίστηκε στην οθόνη το ακόλουθο κείμε-
νο: «Εξώδικος διαμαρτυρία της Ένωσης Λεσχειαρχών, Μπράβων 
και Μαφιόζων Ελλάδας. Εμείς οι εξ επαγγέλματος άνθρωποι της 
νύχτας, του βρώμικου χρήματος, του τζόγου και του εγκλήματος 
διαμαρτυρόμαστε εντονότατα προς την Πολιτεία για την ενασχόλη-
ση βουλευτών με τον κλάδο μας. Έχουμε δει λαμόγια και λαμόγια 
αλλά όχι και με ειδική βουλευτική ασυλία. Αυτό είναι αθέμιτος 
ανταγωνισμός (υπογραφή) Λεσχειάρχες, Μπράβοι και Μαφιόζοι 
Ελλάδας». Τέλος ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των δευτέρου και 
τρίτου των εναγομένων κατά την οποία ελέχθησαν: Α.: Κοίτα ... 
έχει αγανακτήσει όλος ο κλάδος. Δεν γίνεται, δεν μπορούν να 
μπαίνουν οι βουλευτές στο χώρο της νύκτας. Β.: Όχι είναι τρελό 
ας πούμε. Α.: Γιατί έχουν ασυλία. Είναι αυτό που λέμε, ότι είναι 
αθέμιτος ανταγωνισμός. Εγώ συνυπογράφω. Β.: Ε... ναι έχουν 
προνόμια και πλεονεκτήματα που δεν τα έχει ο κοινός μαφιόζος, 
ας πούμε κι είναι ντροπή, δεν είναι σωστό αυτό. Α.: Μαφιόζου 
Βασιλεία ... Ναι!  Ίσως πάμε μακριά μιλώντας για μαφία αλλά είναι 
γεγονός ότι αυτή τη στιγμή κάποιος, ένας τουλάχιστον πολιτικός 
ε... την πλήρωσε (βλ. την προσκομιζόμενη έγγραφη απομαγνη-
τοφώνηση της εκπομπής αυτής). 

Τα ως άνω ελέχθησαν και εξεπέμφθησαν στην εκπομπή 
που συντονίζει και παρουσιάζει ο τρίτος των εναγομένων, η 
οποία είναι σατυρικού χαρακτήρα. Ως τοιαύτη δε εκλαμβά-
νεται από το τηλεοπτικό κοινό, το οποίο αναζητά σε αυτήν 
τον σχολιασμό με την αίσθηση του χιούμορ των θεμάτων 
της επικαιρότητας. Ο σχολιασμός αυτός δε είναι ενίοτε 
δριμύς και εκτείνεται και σε πρόσωπα που βρίσκονται στην 
κορυφή της πολιτειακής πυραμίδας ως είναι ο εκάστοτε 
πρωθυπουργός της χώρας, οι υπουργοί και έτερα πρόσωπα 
της δημοσίας ζωής. Καθίσταται εναργές στον εκάστοτε τηλε-
θεατή ότι οι αναφορές που γίνονται σε αυτήν εμπεριέχουν 
σατυρικό χαρακτήρα, παρωδούν στιγμές και πρόσωπα της 
εκάστοτε επικαιρότητας με τον χρωστήρα του δημιουργού 
αυτής και των συνεργατών του. Επομένως οι χαρακτηρισμοί 
που απεδόθησαν στον ενάγοντα αμέσως ή εμμέσως από 
τους δεύτερο και τρίτο των εναγομένων δεν είναι υβριστικοί 
διότι εντάσσονται στον, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, σατυρι-
κό σχολιασμό της επικαιρότητος της οποίας πρωταγωνιστής 
υπήρξε αυτός (ο ενάγων). Ειδικότερα η απόδοση εις αυτόν 
χαρακτηρισμών όπως «φρούτο», «φάτσα», «λεβεντο...μεγά-
λος» είναι απόρροια της παιγνιώδους παραμόρφωσης της 
σατυρικής αυτής διάθεσης που ως τέτοια αντιμετωπίζεται 
και από τον τηλεθεατή που παρακολουθεί την εκπομπή, 
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η δε ύπαρξη νωπών φρούτων στο σκηνικό της εκπομπής 
ενισχύει αυτήν την εντύπωση που δημιουργεί. Ομοίως 
και η δημιουργία κόμματος που θα περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων το σύνολο των προσώπων που δραστηριοποιούνται 
στα τυχερά παίγνια και στο «κυνήγι» της τύχης νομίμως ή 
παρανόμως υπό την «ηγεσία» του ενάγοντος έχει σαφή σατυ-
ρικό χαρακτήρα και κατατείνει στην παρωδία και σκωπτικό 
σχολιασμό των γεγονότων της εποχής εκείνης και ως τέτοια 
εκλαμβάνεται και αξιολογείται από το μέσο τηλεθεατή. Ο 
περιπαικτικός δε χαρακτήρας και των έτερων σχολίων και η 
ανεύρεση των στοιχείων της σάτιρας ως είδος ανθρώπινης 
επικοινωνίας είναι διάχυτος και σε καμιά περίπτωση δεν 
έχουν υβριστικό χαρακτήρα παρά μόνον αν απομονωθούν 
και αντιμετωπισθούν μεμονωμένως ως αξιολογικές κρίσεις 
που στόχο έχουν τη μείωση του ενάγοντος. Η χρήση δε των 
ως άνω εκφραστικών μέσων είναι ευρέως διαδεδομένη 
και στο θεατρικό χώρο (ως και του κινηματογράφου) στο 
λεγόμενο είδος της επιθεωρήσεως που ακριβώς δανείζεται 
τα θέματά του από την τρέχουσα επικαιρότητα, στην οποία 
κυριαρχεί ο σκωπτικός και αιχμηρός σχολιασμός προσώ-
πων και πραγμάτων, ώστε αν τα λεχθέντα εις αυτήν εκλαμ-
βάνονταν από τον θεατή κατά την έκφραση του συρμού «τοις 
μετρητοίς» θα αποτελούσαν στο σύνολό τους αντικείμενο 
σχετικών δικών και αντιπαραθέσεων. Επομένως και με 
γνώμονα την προπαρατεθείσα σκέψη στη μείζονα πρόταση 
της παρούσης που απαιτεί όπως -ενόψει της ελευθερίας και 
της κοινωνικής αποστολής του τύπου- η κατάγνωση της 
ύπαρξης συκοφαντικής δυσφημήσεως ή σκοπού εξυβρί-
σεως διενεργείται στενά πρέπει να γίνει δεκτή η ένσταση, 
που υπεβλήθη παρά του τρίτου εναγομένου ερειδόμενη στη 
διάταξη του άρθρου 367 παρ. 1 ΠΚ περί άρσης του άδικου 
χαρακτήρα των προεκτεθεισών πράξεων αυτού. Ομοίως και 
η συμμετοχή του δευτέρου εναγομένου στην προρρηθείσα 
εκπομπή έτεινε στη σκωπτική και σατυρική κριτική της επι-
καιρότητας εκ μέρους του (εν αντιθέσει προς τις εκπομπές 
δικής του παραγωγής που φέρουν αμιγώς δημοσιογραφικό 
χαρακτήρα) και εξ αυτού του λόγου σύμφωνα με τα προε-
κτεθέντα πρέπει να γίνει δεκτή ομοίως η ως άνω ένσταση 
περί άρσης του αδίκου χαρακτήρα των πράξεών του.

Ακολούθως και κατά την εκπομπή με την επωνυμία «...» που 
προεβλήθη από τον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό «...» στις ... με παρου-
σιαστή και συντονιστή τον τρίτο εναγόμενο δεν υπήρξε παράνομη 
προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος διότι σύμφωνα με 
το βάσιμο ισχυρισμό του τρίτου εναγομένου, η εκπομπή αυτή είχε 
αποκλειστικό σατυρικό χαρακτήρα και αποσκοπούσε στη σάτιρα 
της σύγχρονης επικαιρότητας της εποχής εκείνης. Ειδικότερα 
στην εκπομπή αυτή παρουσιάστηκαν διάφορα αποσπάσματα της 
ομιλίας του ενάγοντος από την εκδήλωση της κοπής πρωτοχρονιά-
τικης πίτας στ... ..., μεταξύ των οποίων παρεμβλήθησαν διάφορες 
σκηνές από ελληνική ταινία κοινωνικού περιεχομένου, όμως η 
παρουσίαση αυτή δεν περιείχε ούτε συνοδεύτηκε από φράσεις 
υβριστικές προς το πρόσωπο του ενάγοντος. 

Με βάση τα προεκτεθέντα, πρέπει η ένδικος αγωγή να 
απορριφθεί ως προς άπαντες τους εναγομένους (εξάλλου 
η ευθύνη του πρώτου εξ αυτών τηλεοπτικού σταθμού είναι 

αντικειμενική σύμφωνα με την προπαρατεθείσα νομική 
σκέψη στη μείζονα πρόταση της παρούσης και προϋπο-
θέτει την ύπαρξη ευθύνης των ετέρων εναγομένων που 
εν προκειμένω δεν υφίσταται) ως ορίζεται ειδικότερα στο 
σκεπτικό της παρούσης.

[Απορρίπτει την αγωγή.]

Σημ.: Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδια-
φέρον διότι τροφοδοτεί τον προβληματισμό για δύο σημαντικά 
θέματα του δημόσιου βίου: την αναπαραγωγή σε τηλεοπτική 
εκπομπή παρανόμως αποκτηθέντων μαγνητοταινιών1 και τα επι-
τρεπόμενα όρια της σάτιρας των δημοσίων προσώπων. 

Α. Προσωπικότητα και δικαίωμα πληροφόρησης

α. Έννοια και έκταση του δικαιώματος προσωπικότητας 

Η έννοια της προσωπικότητας2 (57 ΑΚ) περιλαμβάνει τα έν-
νομα αγαθά που είτε συνδέονται με την υπόσταση του ατόμου 
ως έλλογου όντος που χαρακτηρίζεται από φυσική, κοινωνική 
και ηθική παρουσία, είτε απορρέουν άμεσα από τη δραστηριο-
ποίησή του στον ιδιωτικό, επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο3. 
Ως εκφάνσεις της προσωπικότητας προστατεύονται η υγεία, 
η σωματική και ψυχική ακεραιότητα, η τιμή, η υπόληψη, η 
χρήση του ονόματος, της φωνής και της εικόνας, η σφαίρα 
του απορρήτου, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα4, καθώς 
και η ελεύθερη άσκηση θρησκευτικής, κοινωνικής, πολιτικής 
ή οικονομικής δραστηριότητας5. Οι τρίτοι6 υποχρεούνται να 
απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια αποτελεί επέμβαση στη 
σφαίρα προσωπικής επιρροής του ατόμου παρά τη θέλησή του7. 
Το παράνομο της επέμβασης στην προσωπικότητα θεμελιώνεται 
σε διάταξη, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που απαγορεύει 
συγκεκριμένη πράξη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Για το ίδιο θέμα εκδόθηκε από το ΕΣΡ η 214/2002 απόφαση επιβολής 
διοικητικών κυρώσεων (ηθική κύρωση και πρόστιμο ύψους € 100.000 
για κάθε μία από τις εκπομπές).

2. Η σχετική θεωρία αναπτύχθηκε στη Γερμανία από τον Gierke απηχώντας 
τη φιλοσοφική διδασκαλία του Kant και αποτυπώθηκε σε νομοθετικό 
κείμενο στο άρθρο 28 του ελβετικού Αστικού Κώδικα, που αποτέλεσε 
τη μήτρα διάπλασης του άρθρου 57 ΑΚ. Εκτενέστερα Γ. Πλαγιαννάκος, 
Το δικαίωμα επί της ιδίας προσωπικότητας, ΕλΔ 3/1966, 103 επ., 
Ν. Παπαντωνίου, Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη, 
Σάκκουλας, 1980 (2η έκδ.), 106-107. Για μια συγκριτική επισκόπηση 
στο ευρωπαϊκό αστικό δίκαιο βλ. Γ. Καράκωστα, Προσωπικότητα και 
Τύπος, Α. Σάκκουλας, 2000 (3η έκδ.), 39 επ.

3. Κ. Σούρλας, ΕρμΑΚ, IV-10, VII-40 επ., Ν. Παπαντωνίου, ό.π., 109 επ., 
Α. Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Α. Σάκκουλας, 2002 (3η 
έκδ.), 147 επ., Καρακατσάνης σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΕρμΑΚ, άρθρο 
57, Γ. Καράκωστας (Προσωπικότητα), ό.π., 54.

4. Έτσι ο Α. Γεωργιάδης με αναφορές στον Ν 2472/1997, ό.π., 151-152.

5. Γ. Καράκωστα (Προσωπικότητα), ό.π., 51 και 56.

6. Προσβολή συντελείται και από το ίδιο το άτομο - φορέα του δικαιώματος 
υπό μορφή παραίτησης από ορισμένη εξουσία. Ο Α. Γεωργιάδης (ό.π., 
153 επ.), διακρίνοντας μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής προσβολής, 
σημειώνει ότι η παραίτηση είναι θεμιτή υπό τους περιορισμούς των 178 
ΑΚ και 179 ΑΚ, αλλά απαγορεύεται όταν «έχει αντίκτυπο στο δημόσιο 
συμφέρον». 

7. Ν. Παπαντωνίου, ό.π., 115, Γ. Καράκωστας (Προσωπικότητα), ό.π., 67 
επ.
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Η προστασία της προσωπικότητας κάμπτεται όταν η έννομη τάξη 
επιβάλλει το σεβασμό άλλου υπέρτερου αγαθού ή δικαιώματος, 
η επίκληση του οποίου είτε αίρει τον παράνομο χαρακτήρα 
της επέμβασης, είτε αποτελεί τη δικαιολογητική βάση αυτής8. 
Τέτοιο αποτελεί και το δικαίωμα του κοινού για πληροφόρηση 
θεμάτων σχετικών με τη δημόσια δράση προσώπων της απολύ-
του ή σχετικής επικαιρότητας9. Ως δημόσια πρόσωπα νοούνται 
τα πρόσωπα που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή συμμετέχουν 
στην πολιτική ζωή10. Στην περίπτωση των δημοσίων προσώπων 
γίνεται δεκτό ότι το άτομο - φορέας του δικαιώματος «οφείλει 
να ανέχεται επεμβάσεις συνδεόμενες με τον τρόπο ζωής που ο 
ίδιος επέλεξε»11. Θεωρούνται άρα θεμιτές οι επεμβάσεις των 
ΜΜΕ στη σφαίρα επαγγελματικής ενασχόλησης των δημοσίων 
προσώπων. Άλλωστε, ο έλεγχος της δημόσιας ζωής αποτελεί το 
κατεξοχήν πεδίο δράσης του τύπου, έγγραφου και ηλεκτρονικού 
(ερευνητική δημοσιογραφία)12. 

β. Έννοια και έκταση του δικαιώματος πληροφόρησης 

Στο διεθνές πεδίο η ελευθερία έκφρασης κατοχυρώνεται με 
το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ (ΝΔ 53/1974) και το άρθρο 19 παρ. 
2 του ΔΣΑΠΔ (Ν 2462/1997). Στην ελληνική έννομη τάξη η 
ελευθερία έκφρασης (ενεργητική πλευρά της ελευθερίας του 
πληροφορείν13) προστατεύεται ως εκδήλωση της γενικότερης 
ελευθερίας ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ. 1 Σ). 
Η προστασία της ολοκληρώθηκε με τη θέσπιση του νέου άρ-
θρου 5Α παρ. 1 του Συντάγματος 2001/1975 που κατοχυρώνει 
ένα γενικό δικαίωμα στην πληροφόρηση14 (παθητική πλευρά 
της ελευθερίας του πληροφορείν). Ακολούθως, η ελευθερία 
έκφρασης διαποτίζει το πεδίο διάδοσης των στοχασμών μέσω 
του τύπου έγγραφου και ηλεκτρονικού (άρθρο 14 παρ. 1 και 15 
παρ. 1 Σ).  Καθιερώνεται επομένως η διττή αρχή της ελεύθερης 
διάδοσης απόψεων και ειδήσεων μέσω της ραδιοτηλεόρασης 
και της ελεύθερης πρόσβασης των δημοσιογράφων στις πηγές 
πληροφόρησης15 (ελευθερία συγκέντρωσης και δημοσιοποίησης 
ορισμένης ύλης). Έτσι η ερευνητική δημοσιογραφία αναγνωρί-
ζεται ως συνιστώσα της ραδιοτηλεόρασης16.

γ. Ειδικά η χρήση κρυφής κάμερας

Η ελευθερία πληροφόρησης του κοινού δεν είναι απεριόριστη. 
Αντιθέτως, οφείλει καταρχήν να αναπτύσσεται εντός του νομίμου 
πλαισίου λειτουργίας των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων17, 
όπως αποτυπώνεται στη νέα διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 γ΄ Σ.  
Έτσι, η ερευνητική δημοσιογραφία εκπληρώνει το σκοπό της όταν 
διαποτίζεται από τις αρχές της αντικειμενικής και πολυμερούς 
πληροφόρησης, της διασφάλισης της ποιοτικής στάθμης των 
προγραμμάτων, του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου και της 
προστασίας των ανηλίκων. Περαιτέρω δεσμεύσεις της ελευθερίας 
αυτής επιβάλλονται για λόγους προστασίας των δικαιωμάτων των 
τρίτων. Επομένως, σε περίπτωση σύγκρουσης της ελευθερίας 
πληροφόρησης με το δικαίωμα της προσωπικότητας ή εκφάνσεις 
αυτού, απαιτείται στάθμιση συμφερόντων18 από τον εφαρμοστή 
του δικαίου. Βασικό κριτήριο στάθμισης αποτελεί η αρχή του 
δικαιολογημένου ενδιαφέροντος που εισήχθη στο χώρο του 
ιδιωτικού δικαίου μέσω του άρθρου 367 παρ. 2 γ΄ ΠΚ. Κατά 
την κρατούσα ερμηνεία «δικαιολογημένο ενδιαφέρον υπάρχει 

όταν η θυσία που επιβάλλεται στο θύμα κρίνεται κατώτερη από 
το όφελος που μπορεί να αποκομίσει μία ομάδα προσώπων ή 
το κοινωνικό σύνολο»19. Ως τέτοιο θεωρείται και το ενδιαφέρον 
του κοινού για παροχή πληροφοριών σχετικά με το δημόσιο 
βίο. Έτσι η σχολιαζόμενη απόφαση δέχεται ότι η άνευ αδείας 
πρώτη μαγνητοσκόπηση της συμπεριφοράς του ενάγοντα σε 
δημόσιο χώρο και η τηλεοπτική μετάδοση της εικόνας του δεν 
συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας αυτού, διότι κατισχύει 
το δικαίωμα πληροφόρησης. Ομοίως, δέχεται ότι δεν υπήρξε 
προσβολή της τιμής και της υπόληψής του από τη μετάδοση 
των άλλων δύο μαγνητοταινιών, διότι δεν περιείχαν υβριστικές 
εκφράσεις, χωρίς όμως να αξιολογείται ο χώρος (γραφείο) και 
η φύση των συνομιλιών που αποτυπώθηκαν. 

Η άποψη αυτή γεννά πολλαπλά ερωτήματα. Καταρχήν, η έννομη 
τάξη (19 παρ. 1 Σ) απαγορεύει και μάλιστα πλέον απολύτως, 
την παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας, προστατεύοντας 
ασχέτως περιεχομένου20 την «επικοινωνία σε οικειότητα»21. 
Απαγορεύεται άρα κάθε μορφή παρακολούθησης και αποτύπω-
σης ιδιωτικής συνομιλίας είτε από φορέα δημόσιας εξουσίας, είτε 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

8. Ο απαραβίαστος πυρήνας της προσωπικότητας περικλείει το σεβασμό της 
αξίας του ανθρώπου, ως αγαθό μη δεκτικό σταθμίσεως. Αντιθέτως, «όλα 
τα άλλα έννομα αγαθά μπορεί να υποχωρήσουν εάν συγκρουστούν με 
άλλο υπέρτερο αγαθό». Γ. Καράκωστας (Προσωπικότητα), ό.π., 51-52.

9. Για τη γερμανικής καταβολής θεωρία περί προσώπων απολύτου και σχε-
τικής επικαιρότητας, Γ. Καράκωστας  (Προσωπικότητα), ό.π., 58 επ.

10. Γ. Καράκωστας (Προσωπικότητα), ό.π., 58.

11. Για τη θέση αυτή που απηχεί τη θεωρία περί αυτοπροσδιορισμού 
των ορίων της προσωπικότητας, Γ. Καράκωστας (Προσωπικότητα), 
ό.π., 57 επ.

12. Αναλυτικότερα και με αναφορές στην ιστορική εξέλιξη της ερευνητικής 
δημοσιογραφίας, Γ. Καράκωστας, Το Δίκαιο των ΜΜΕ, Α. Σάκκουλας, 
2003 (2η έκδ.), 172 επ.

13. Π. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Α. Σάκκουλας, 1991, 434.

14. Για την έννοια του όρου «πληροφόρηση» και το γενικότερο δικαίωμα 
πρόσβασης του κοινού στην πληροφόρηση, βλ. Γ. Κική, Δίκαιο της 
Πληροφόρησης, εκδ. Προσκήνιο, Αθήνα, 1998, 24 επ. 

15. Έτσι σε Π. Δαγτόγλου, ό.π., 480, 483 επ., Κ. Χρυσόγονου, Ατομικά και 
Κοινωνικά Δικαιώματα, Α. Σάκκουλας, 2002 (2η έκδ.), 258.

16. Γ. Καράκωστας (Δίκαιο), ό.π., 175 επ.

17. «Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του 
καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμε-
νική και με ίσους όρους μετάδοση των πληροφοριών και ειδήσεων, 
καθώς και των προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση 
της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική 
αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική 
ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου 
και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας». 

18. Α. Μάνεσης, Συνταγματικά Δικαιώματα, Ατομικές Ελευθερίες, Θεσσα-
λονίκη, Σάκκουλας, 1982 (4η έκδ.), 64 επ., Γ. Καράκωστας (Δίκαιο), 
ό.π., 250 επ. 

19. Έτσι ο Γ. Καράκωστας (Δίκαιο), ό.π., 254.

20. Ο Π. Δαγτόγλου (ό.π., 421) τονίζει ότι προστατεύεται κάθε ιδιωτική 
επικοινωνία «είτε έχει καθαρά προσωπικό είτε επαγγελματικό χαρα-
κτήρα».

21. Έτσι ο Κ. Χρυσόγονος (ό.π., 238) που ορθώς σημειώνει ότι η προστασία 
αυτή αποτελεί το αντίστροφο της επικοινωνίας σε δημοσιότητα που 
προστατεύεται από το άρθρο 14 Σ.
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από ιδιώτη22, αλλά και κάθε χρήση των παρανόμως κτηθέντων 
αποδεικτικών μέσων από δημόσιες αρχές ή ενώπιόν τους23 (19 
παρ. 3 Σ). Η ανωτέρω συνταγματική αρχή διαποτίζει το χώρο 
της ποινικής δίκης με τη θέσπιση του αξιόποινου της αθέμιτης 
αποτύπωσης ιδιωτικής συνομιλίας (370Α παρ. 2 ΠΚ), καθώς 
και της χρήσης του υλικού αυτού24, εκτός εάν γίνεται από τον 
κατηγορούμενο προς υπεράσπισή του25 (370Α παρ. 3 ΠΚ). Ως 
μοναδική εξαίρεση άρσης του αξιόποινου προβλέπεται η χρήση 
του παράνομου υλικού ενώπιον δικαστικής ή ανακριτικής αρ-
χής «για τη διαφύλαξη δικαιολογημένου συμφέροντος που δεν 
μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά» (370Α παρ. 4 ΠΚ). 
Ωστόσο, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς δεν εμπίπτουν στην έννοια 
της δικαστικής ή ανακριτικής αρχής και συνεπώς η μετάδοση 
παρανόμως κτηθείσας μαγνητοταινίας σε τηλεοπτική εκπομπή 
συνιστά αξιόποινη πράξη26, ο χαρακτήρας της οποίας δεν αί-
ρεται με την επίκληση του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος, το 
οποίο, άλλωστε, μπορεί να διαφυλαχθεί με την παράδοση του 
υλικού στην αρμόδια αρχή27. Η πρόσφατη νομολογία του Αρείου 
Πάγου28 δέχεται εφαρμογή της ανωτέρω συνταγματικής αρχής 
και στην πολιτική δίκη τονίζοντας ότι «η απονομή της δικαιο-
σύνης δεν πρέπει να γίνεται έναντι οιουδήποτε τιμήματος». Η 
ίδια θέση διαποτίζει τη θεωρία29. Κάμψη από την απαγόρευση 
αυτή γίνεται δεκτή μόνο για αποτύπωση πλημμελούς επαγγελ-
ματικής συμπεριφοράς του προσώπου κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του30.

Εν προκειμένω, οι παράνομες μαγνητοσκοπήσεις αποτύπωσαν 
συνομιλίες του ενάγοντα σε ιδιωτικό χώρο σχετικά με την επαγ-
γελματική του δραστηριότητα, αλλά όχι κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του. Ανεξαρτήτως της βαρύτητας των πράξεων του ενά-
γοντα, το δικαστήριο έπρεπε να ερευνήσει κατά πόσον η μετάδοση 
των δύο μαγνητοταινιών ήταν απαραίτητη για την ενημέρωση του 
κοινού ή εάν, αντιθέτως, προσέβαλε την υπόληψη αυτού. Πρώτο 
κριτήριο στάθμισης αποτελούν οι συναλλακτικές υποχρεώσεις 
του τύπου και οι κανόνες δεοντολογίας31. Κατά την κρατούσα 
θεωρία η ελευθερία συγκέντρωσης της δημοσιογραφική ύλης τελεί 
υπό την προϋπόθεση της χρήσης νόμιμων μέσων συλλογής32. Ο 
περιορισμός αυτός αποτυπώνεται ρητώς και στο άρθρο 8 παρ. 1 
του Κώδικα Δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιο-
γραφικών και πολιτικών εκπομπών ΕΣΡ (ΠΔ 77/2003) που ορίζει 
ότι «η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών πρέπει να γίνεται 
με θεμιτά μέσα. Ιδίως δεν επιτρέπεται η μετάδοση πληρο-
φοριών που υποκλάπηκαν με παράνομες παρακολουθήσεις 
τηλεφώνων, κρυφά μικρόφωνα ή κάμερες ή οποιοδήποτε 
άλλο συναφές μέσο»33, 34. Αντίστοιχος περιορισμός απαντάται 
στο άρθρο 2, η΄ του Κώδικα της ΕΣΗΕΑ που αναφέρεται στην 
υποχρέωση των δημοσιογράφων για προσφυγή αποκλειστικά 
σε «δημοσιογραφικά θεμιτές μεθόδους» συλλογής πληροφοριών. 
Δεύτερο κριτήριο στάθμισης αποτελεί η ένταση και η ποιοτική 
επίδραση της προσβολής35 σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα 
δημοσιοποίησης της συγκεκριμένης πληροφορίας36. Εν προκει-
μένω, το κοινό είχε ήδη επαρκώς ενημερωθεί με τη μετάδοση της 
πρώτης μαγνητοταινίας. Ερωτάται, επομένως, εάν η μετάδοση των 
υπολοίπων δύο, που αποτυπώνουν τις αντιδράσεις του ενάγοντα 
όπως διαμορφώθηκαν υπό το κράτος του πανικού εξαιτίας της 

αποκαλυφθείσας παράνομης δραστηριότητάς του, είχε ως στόχο 
την πληροφόρηση του κοινού ή μήπως υπερέβη το αναγκαίο μέτρο 
χάριν της τηλεθέασης. Σημειωτέον ότι ενδέχεται ο ενάγων να μην 
είχε προβεί σε διαπραγμάτευση των όρων μετάδοσης εάν δεν είχε 
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22. Η προστασία του άρθρου 19 παρ. 1 Σ τριτενεργεί και στις σχέσεις 
μεταξύ ιδιωτών δυνάμει του άρθρου 25 παρ. 1 Σ. Βλ. Π Τσίρης, Η 
συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος του απορρήτου της επι-
κοινωνίας, Α. Σάκκουλας, 2002, 90-92.

23. Η απόλυτη απαγόρευση αποτελεί «παγκόσμια πρωτοτυπία» του Έλληνα 
συντακτικού νομοθέτη. Βλ. Τζ. Ηλιοπούλου-Στράγγα, Η χρήση παρα-
νόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων προς αθώωση του κατηγο-
ρουμένου μετά την αναθεώρηση (2001) του Συντάγματος, ΠοινΛογ 
2002, 2213. 

24. ΣτΕ 3922/2005, ΤΠΔΣΑ, ΑΠ (Ποιν) 622/2003, ΠοινΛογ 2003, 640, 
ΕισΕφΘεσ 83-84/2003, ΠοινΔνη 2003, 274.

25. ΑΠ (Ποιν) 42/2004, ΠοινΛογ 2004, 66, ΠλημΣαμ 16/2001, ΠοινΔνη 
2001, 819, ΑΠ 1351/1997, ΝοΒ 1998, 568.

26. Ι. Μανωλεδάκης, Η άρση του άδικου χαρακτήρα της παραβίασης 
του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της ιδιωτικής συνομιλίας, 
ΠοινΔικ 2002, 277.

27. Έτσι ορθώς ο Α. Χαραλαμπάκης, Το αξιόποινο των υποκλοπών και η 
δικονομική μεταχείριση του προϊόντος τους, ΝοΒ 2002, 1070. Έτσι 
και η ΣτΕ 3545/2002, ΔΕΕ 2003,690.

28. Με την ΑΠ Ολ 1/2001 (ΕλΔ 2001, 374) κρίθηκε ότι «η εν αγνοία και 
χωρίς τη συναίνεση ενός των συνομιλητών μαγνητοφώνηση ιδιωτικής 
συνομιλίας ενέχει παγίδευσή του και συνεπώς αποτελεί δέσμευση και 
περιορισμό στην ελεύθερη άσκηση της επικοινωνίας. Γι’ αυτό, ασχέτως 
του χώρου όπου έγινε η συνομιλία, η μαγνητοταινία στην οποία αυτή 
χωρίς τη συναίνεση του ετέρου των συνομιλητών αποτυπώθηκε, είναι 
απαγορευμένο αποδεικτικό μέσο και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιη-
θεί εναντίον του σε πολιτική δίκη ανεξαρτήτως του προσώπου που 
επιχείρησε τη μαγνητοφώνηση …». 

29. Δ. Γιαννουλόπουλος, Κάποιες σκέψεις σχετικά με το φαινόμενο της 
χρήσης παρανόμως αποκτηθεισών μαγνητοταινιών σε τηλεοπτικές 
εκπομπές, ΠοινΔικ 2005, 221. Αντιθέτως, ο Χρυσόγονος (ό.π., 241-
242) θεωρεί ότι η απαγόρευση καταλαμβάνει μόνο συνομιλίες για 
θέματα ιδιωτικού βίου.

30. ΑΠ (Ποιν) 874/2004, ΕλΔ 2004, 1540, ΑΠ (Ποιν) 1317/2001, 
ΠοινΧρ 2002, 435. Αντιθέτως, η ΑΠ Ολ 17/1993, ΠοινΧρ 1993, 
1105 με ενδιαφέρουσα ανάλυση του εισηγητή Δ. Κονδύλη δεν δέχεται  
κάμψη της αρχής του απαραβίαστου της επικοινωνίας είτε πρόκειται 
για τον ιδιωτικό είτε για τον δημόσιο βίο.

31. Έτσι ο Γ. Καράκωστας (Δίκαιο), ό.π., 254-255. 

32. Π. Δαγτόγλου, ό.π., 483.

33. Πρόκειται για αυστηρότερη εκδοχή του προϊσχύοντος άρθρου 9 παρ. 
1 του Κανονισμού 1/1991 ΕΣΡ κατά το οποίο «χρησιμοποιούνται 
ευθέα μέσα για τη συλλογή πληροφοριών, στοιχείων ή εικόνων. 
Εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνον εάν και στο μέτρο που αυτές είναι 
οι μόνες διαθέσιμες και οι πληροφορίες ή οι εικόνες πρέπει να γί-
νουν γνωστές στο κοινό για λόγους επιτακτικού, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, δημοσίου συμφέροντος. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν 
μπορεί η μέθοδος συλλογής πληροφοριών να θίγει την αξιοπρέπεια 
του ανθρώπου». Κατά την κατάρτιση του νέου Κώδικα Δεοντολογίας 
απαλείφθηκε η εξαίρεση υπέρ του δημοσίου συμφέροντος προκειμένου 
να ενδυναμωθεί η προστασία του ατόμου «από την ευρύτατη χρήση 
ιδίως στην τηλεόραση τόσο των νέων τεχνικών μεθόδων (π.χ. κρυφή 
κάμερα) όσο και των οπτικοακουστικών μέσων (π.χ. χρήση σκηνών 
από κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά αρχεία, για την οπτική επένδυση 
των ειδήσεων, δραματοποιημένη αναπαράσταση των ειδήσεων) κατά 
την μετάδοση των πληροφοριών και των ειδήσεων». Έτσι Χ. Τσίγκου, 
Εισηγητική Έκθεση του Κώδικα Δεοντολογίας ειδησεογραφικών και 
άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών.

34. Βλ. Αποφάσεις 228/2006, 227/2006, 204/2002, 214/2002 ΕΣΡ 
σε [www.esr.gr].

35. Γ. Καράκωστας (Προσωπικότητα), ό.π., 71.

36. Γ. Καράκωστας (Προσωπικότητα), ό.π., 144.
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ενημερωθεί για την επικείμενη προβολή του επίμαχου υλικού. 
Τρίτο κριτήριο στάθμισης, πλην παραγνωρισμένο,  αποτελεί η φύ-
ση του τηλεοπτικού μέσου και η άμεση επιρροή του στα κοινωνικά 
δρώμενα37 σε συνάρτηση με το ιδιόμορφο καθεστώς ασυλίας που 
σταδιακά διαμορφώθηκε υπέρ της ελληνικής τηλεόρασης χάριν 
της ενημέρωσης38. Ωστόσο, ούτε η απονομή της δικαιοσύνης, 
ούτε η δημοσιογραφική έρευνα μπορούν να υλοποιούνται έναντι 
οιουδήποτε τιμήματος. Άλλωστε, κατά τη γνώμη μας, ο ελεγκτικός 
ρόλος του τύπου μπορεί επαρκώς να πληρωθεί με τη δημοσιοποί-
ηση των επίμαχων πληροφοριών, χωρίς να απαιτείται μετάδοση 
της παρανόμως αποτυπωθείσας εικόνας.

Β. Εξύβριση, σάτιρα και προσβολή της τιμής

α. Εξύβριση και δικαιολογημένο ενδιαφέρον 

Η προσβολή της τιμής ή της υπόληψης39 του προσώπου είναι 
παράνομη όταν στοιχειοθετεί το αδίκημα της εξύβρισης (361 
παρ. 1 ΠΚ) ή της δυσφήμισης (362 ΠΚ). Άρση του αξιόποινου 
προβλέπεται όταν οι υβριστικές ή δυσφημιστικές εκφράσεις απο-
τελούν εκδήλωση δικαιολογημένου ενδιαφέροντος (367 παρ. 1 
γ΄ ΠΚ), εφόσον από τον τρόπο εκδήλωσης ή από τις περιστάσεις 
τέλεσης της πράξης δεν προκύπτει σκοπός εξύβρισης40 (367 παρ. 
2, β΄ ΠΚ). Τέτοιος σκοπός υπάρχει όταν η επίμαχη συμπεριφορά 
δεν είναι «πραγματικά αναγκαία για να αποδοθεί το περιεχόμενο 
της σκέψης του ενεργήσαντος», αλλά εκδηλώνεται με σκοπό να 
προσβάλει την τιμή του άλλου41. Στηρίζοντας τον ελεγκτικό ρόλο 
του τύπου η νομολογία εντάσσει στην έννοια του δικαιολογημέ-
νου ενδιαφέροντος το συμφέρον πληροφόρησης του κοινού42. 
Δέχεται έτσι την άρση του αξιόποινου χαρακτήρα της πράξης 
όταν πρόκειται για δημοσίευση αληθών γεγονότων43, ακόμη 
και εάν περιέχουν δυσμενείς χαρακτηρισμούς ή οξεία κριτική, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο 
ενημέρωσης. Αντιθέτως, υφίσταται υπέρβαση του αναγκαίου 
μέτρου, και άρα προκύπτει ειδικός σκοπός εξύβρισης, όταν το 
καθήκον ενημέρωσης μπορεί να εκπληρωθεί με χρήση λιγότερο 
αιχμηρών εκφράσεων που δεν κατατείνουν στην περιφρόνηση 
του θιγέντα. Μάλιστα πλέον η παλαιότερη τάση της νομολογίας 
υπέρ της ελευθερία έκφρασης διά του τύπου44 συρρικνώνεται, 
εφόσον συχνά ανευρίσκεται σκοπός εξύβρισης σε δημοσιεύματα 
ή εκπομπές που περιέχουν δυσμενείς χαρακτηρισμούς45. Ωστόσο, 
η εν λόγω απόφαση απέρριψε την προσβολή της υπόληψης του 
ενάγοντα από συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς, αποφεύγοντας να 
διερευνήσει εάν ο σχολιασμός της επικαιρότητας θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με ηπιότερο τρόπο. Δέχθηκε, όμως ορθώς, την ένσταση 
του δικαιολογημένου αντιλόγου46 που προέβαλε ο εναγόμενος 
(361 παρ. 3 ΠΚ) για κάποιες από τις υβριστικές εκφράσεις που 
χρησιμοποίησε σε ανταπάντηση του ενάγοντα.

β. Έννοια και όρια σάτιρας

Η έννοια της σάτιρας αποτελεί νομολογιακή κατασκευή που 
συρρικνώνει θεμιτά τα όρια εφαρμογής του σκοπού εξύβρι-
σης. Ως σάτιρα θεωρείται η σκωπτική αναφορά σε υπαρκτά 
γνωρίσματα, ελαττώματα ή αναγνωρίσιμες ιδιότητες ορισμένου 
προσώπου προς τέρψη, αλλά και διαπαιδαγώγηση του κοινού47. 
Το επιχείρημα αυτό ισχύει πρωτίστως όταν πρόκειται για πα-

ράθεση γεγονότων, έστω και με δυσμενείς χαρακτηρισμούς ή 
χρήση παραποιημένων εικόνων, σε σκωπτική στήλη εφημερίδας 
ή σε σατιρική ραδιοτηλεοπτική εκπομπή48. Όριο της σάτιρας 
αποτελεί εκ νέου το κριτήριο του αναγκαίου μέτρου. Γίνεται έτσι 
δεκτό ότι υπερακοντίζεται ο σκοπός διακωμώδησης και υφίσταται 
σκοπός εξύβρισης όταν υπάρχει αναφορά, με λόγο ή με εικόνα, 
σε ανύπαρκτες ιδιότητες δημιουργώντας ψευδή εντύπωση για 
το πρόσωπο του θιγέντα49 ή όταν ο σχολιασμός επιχειρείται 
κατά τρόπο που δημιουργεί συναισθήματα αντιπάθειας και 
αποστροφής50. Η σχολιαζόμενη απόφαση ορίζει τη σάτιρα ως 
παιγνιώδη παραμόρφωση και δέχεται ότι μπορεί να στοχεύει 
στη «μείωση του θύματος που έγκειται στην υποβάθμιση της 
κατάστασής του ή της αξιοπρέπειας του». Υπό το πρίσμα αυτό 
και αξιολογώντας το γενικότερο χαρακτήρα της επίμαχης εκπο-
μπής, έκρινε ότι δεν προσεβλήθη η τιμή του ενάγοντα. Πρόκειται 
για θεμιτή, πλην οριακή ερμηνεία της σάτιρας, η οποία αγνοεί 
ωστόσο τις συναλλακτικές υποχρεώσεις του τύπου. Η ευθύνη 
του παρουσιαστή οποιασδήποτε εκπομπής για σεβασμό της 
προσωπικότητας των ατόμων που αναφέρονται σε αυτή, εντός των 
ορίων της κριτικής ή της σάτιρας, εδράζεται στο άρθρο 3 παρ. 1, 
β΄ του Ν 2328/1995 και εξειδικεύεται στα άρθρα 9 παρ. 2 του 
ΠΔ 77/2003 και 3 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 ΕΣΡ περί 
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων. Αντιστοίχως, σύμφωνα με το 
άρθρο 7, β΄ του Κώδικα της ΕΣΗΕΑ ο δημοσιογράφος οφείλει 
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37. Βλ. Ν. Τσόμσκι, Τα ΜΜΕ ως όργανο κοινωνικού ελέγχου και επιβολής, 
εκδ. Ελεύθερος Τύπος, 1975, 52-54.

38. Δ. Γιαννουλόπουλος, ό.π., 224 με αναφορές στη νομολογία ΕΔΔΑ.

39. Για τη διάκριση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής τιμής, Γ. Καράκωστας  
(Προσωπικότητα), ό.π., 69.

40. Για το παραδεκτό της ύπαρξης ειδικού σκοπού εξύβρισης το δικαστήριο 
οφείλει να αναφέρει ρητώς τις επίμαχες εκφράσεις αιτιολογώντας την 
κρίση του (ΑΠ 1395/2005, ΤΠΔΣΑ, ΑΠ 1393/2004, Nomos, ΑΠ 
389/2001, ΝοΒ 2005, 661).

41. Γ. Καράκωστας (Προσωπικότητα), ό.π., 71 επ. Ομοίως ΠΠρΘεσ 
18905/2005, Αρμ 2003, 630, ΑΠ 772/2004, Nomos, ΑΠ 346/2004, 
ΤΠΔΣΑ. 

42. ΕφΑθ 405471992, ΝοΒ 1992, 923, ΑΠ 934/1989, ΠοινΧρ Μ΄, 
275.

43. Στον τύπο η έννοια του γεγονότος περιλαμβάνει και την έκφραση γνώ-
μης, τις αξιολογικές κρίσεις ή τους χαρακτηρισμούς που συνδέονται 
με ορισμένο εξωτερικό συμβάν (ΑΠ 1455/1988, ΔΕΕ 1999, 295, και 
ΑΠ 1671/2005, ΔiΜΕΕ 1/2006, 58 με σχόλιο Ν. Κυπρούλη).

44. ΑΠ 346/2004, ΤΠΔΣΑ, ΑΠ 389/2004, ΝοΒ 2005, 661, ΑΠ 825/
2002, ΤΠΔΣΑ, ΕφΑθ 5593/2001, Αρμ 2002, 201.

45. ΑΠ 1395/2005, ΤΠΔΣΑ, ΑΠ 1393/2004, Nomos, ΑΠ 772/2004, 
Nomos, ΑΠ 72/2004, ΕλΔ 2004, 1513, ΑΠ 1256/2003 ΤΠΔΣΑ, ΑΠ 
1267/2003, Nomos, ΕφΑΘ 5593/2001, Αρμ 2002, 201, ΠΠρΑθ 
2114/1996 ΤΠΔΣΑ (σχόλιο Π. Νικολόπουλου) με ερμηνεία για όρια 
στην κριτική των πολιτικών προσώπων.

46. Γ. Καράκωστας (Δίκαιο), ό.π., 238. 

47. Έτσι η ενδιαφέρουσα ΕφΑθ 340/2001 ΤΠΔΣΑ και η αντίστοιχη ΑΠ 
707/2004, ΠοινΛογ 2004, 810.

48. ΑΠ 1391/2004, Nomos, ΕφΑθ 5593/2001, Αρμ 2002, 201, ΕφΘρ 
964/2002, ΠοινΛογ 2002, 2106 με άποψη της μειοψηφίας υπέρ του 
σατιρικού χαρακτήρα.

49. ΑΠ 1667/2005, Nomos.

50. ΕφΑθ 340/2001 ΤΠΔΣΑ, ΑΠ 707/2004, ΠοινΛογ 2004, 810.
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«να αποφεύγει τη χυδαιογραφία, τη χυδαιολογία και τη 
γλωσσική βαρβαρότητα τηρώντας ακόμη και στη σάτιρα και 
τη γελοιογραφία τους κανόνες της επαγγελματικής ηθικής 
και της κοινωνικής ευθύνης».

Χάρις Σ. Τσίγκου,

Δικηγόρος, D.E.A. Paris II, 
Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ

Β.  Προστασία δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας

ΠΠρΑθ 759/2006

Πρόεδρος: Ε. Βουγιούκα, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Εισηγητής: Ε. Γεωργίλης, Πρωτοδίκης

Δικηγόρος: Σ. Ιωακειμίδη

Πνευματική ιδιοκτησία. Δικαίωμα επί σήματος. Χαρακτήρας 
σειράς κινουμένων σχεδίων. Στο πλαίσιο της ύπαρξης πιστο-
ποιητικού καταχώρισης πνευματικής ιδιοκτησίας από το δη-
μιουργό του χαρακτήρα/μορφής «Tweety» και, επιπλέον, της 
προστασίας του ως σήματος φήμης, η παραγωγή και η διάθε-
ση προς πώληση από τρίτους ενδυμάτων που φέρουν την πιο 
πάνω μορφή, χωρίς να έχει δοθεί άδεια χρήσης του συγκε-
κριμένου χαρακτήρα και σήματος, προσβάλλουν τα σχετικά 
δικαιώματα.

[...] II. Κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. γ΄ της 
Σύμβασης Βέρνης - Παρισίου, που κυρώθηκε από την 
Ελλάδα με το Ν 100/1975, έχει αυξημένη τυπική ισχύ 
κατ’ άρθρο 28 του Συντ. και στην οποία προσχώρησαν και 
οι ΗΠΑ από την 1.3.1989 (βλ. Γ. Κουμάντο Πνευματική 
Ιδιοκτησία, έβδομη έκδοση, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 2000, 
σελ. 78, υποσ. 192), «... η έκτασις της προστασίας ως και 
τα ένδικα μέσα τα παρεχόμενα εις τον δημιουργόν προς 
εξασφάλισιν των δικαιωμάτων του ρυθμίζονται αποκλει-
στικώς, συμφώνως προς την νομοθεσίαν της χώρας, εις 
την οποίαν ζητείται η προστασία». Εξάλλου, σύμφωνα με 
την παρ. 1 της διάταξης του άρθρου XVII της Παγκόσμιας 
Σύμβασης, η οποία έχει κυρωθεί από την Ελλάδα με το 
ΝΔ 4254/1962 και ισχύει στις ΗΠΑ από τις 6.12.1954, 
«η παρούσα Σύμβασις ουδόλως θίγει τας διατάξεις της 
Συμβάσεως της Βέρνης περί προστασίας των φιλολογικών 
και καλλιτεχνικών έργων, ουδέ την ιδιότητα μέλους της 
ιδρυθείσης δυνάμει της ειρημένης Συμβάσεως Ενώσεως», 
κατά δε την προσαρτημένη και αποτελούσα αναπόσπαστο 
μέρος της Παγκόσμιας Σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2 
του πιο πάνω άρθρου αυτής, δήλωση «... β) η παγκόσμι-
ος Σύμβασις περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θα εφαρ-
μόζεται, εις τας σχέσεις μεταξύ των συνδεομένων δια της 
Συμβάσεως της Βέρνης χωρών, καθ’ όσον αφορά εις την 
προστασίαν έργων άτινα, συμφώνως προς την εν λόγω 
Σύμβασιν της Βέρνης, έχουν ως χώραν προελεύσεως μί-

αν των χωρών της ιδρυθείσης δια της Συμβάσεως ταύτης 
διεθνούς Ενώσεως».

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 4 εδ. α΄ του άρθρου 67 
του Ν 2121/1993 «οι προηγούμενες παράγραφοι (1-3) 
εφαρμόζονται εφόσον δεν ορίζουν άλλως διεθνείς συμβά-
σεις κυρωμένες από την Ελλάδα». Κατά δε το άρθρο 67 παρ. 
3 του ίδιου νόμου «σε κάθε περίπτωση διέπεται από το κατά 
τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμοστέο δίκαιο 
(δίκαιο του κράτους, όπου το έργο έγινε για πρώτη φορά 
νομίμως προσιτό στο κοινό), ο καθορισμός του υποκειμέ-
νου του δικαιώματος, το αντικείμενό του, το περιεχόμενό 
του, η διάρκειά του και οι περιορισμοί, πλην των τυχόν 
προβλεπομένων από το δίκαιο αυτό μη εκουσίων αδειών 
εκμετάλλευσης».

Επομένως, εφόσον η διεθνής Σύμβαση της Βέρνης - 
Παρισίου δεν ορίζει διαφορετικά, ο καθορισμός του υπο-
κειμένου και του αντικειμένου του δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας θα γίνει με βάση το δίκαιο των ΗΠΑ. Έτσι, 
εάν το εφαρμοστέο δίκαιο δέχεται ότι και νομικό πρόσωπο 
μπορεί να είναι πρωτογενώς δικαιούχος της πνευματικής 
ιδιοκτησίας (κάτι που δεν ισχύει κατά το ελληνικό δίκαιο), 
η παραδοχή αυτή θα ισχύσει και για τα ελληνικά δικαστήρια 
(βλ. Γ. Κουμάντο ό.π., σελ. 68, υποσ. 161, σχετ. και οι ΑΠ 
663/2000 ΝοΒ 2000,1494 (ποιν.) και ΑΠ 835/2000 
(ποιν.) αδημ., οι οποίες δέχονται ως δικαιούχους πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας και δημιουργούς αλλοδαπές εταιρίες). 
Επιπλέον, κατά τα άρθρα 101, 102 και 201 του κεφαλαίου 
17 του κώδικα των ΗΠΑ περί πνευματικής ιδιοκτησίας, 
συνάγεται ότι στις περιπτώσεις έργων κατά παραγγελία, ο 
εργοδότης ή το νομικό πρόσωπο για τους οποίους το έργο 
δημιουργήθηκε λογίζονται δημιουργοί του και αποκτούν 
πρωτότυπα όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την 
πνευματική ιδιοκτησία.

ΙΙΙ. Στην προκείμενη περίπτωση η ενάγουσα, νομικό πρόσωπο 
που έχει έδρα στις ΗΠΑ, ισχυρίζεται ότι είναι δικαιούχος, κατά 
παράγωγο τρόπο από άλλη εταιρία, που επίσης έχει έδρα στις 
ΗΠΑ, των αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομη-
χανικής ιδιοκτησίας του χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων Tweety 
(τουίτυ). Ότι επιπρόσθετα η μορφή και η λεκτική ένδειξη Tweety 
έχει καταχωρηθεί ως αλλοδαπό σήμα, που συνιστά σήμα φήμης 
και του οποίου (σήματος) είναι επίσης δικαιούχος από μεταβί-
βασή του. Ότι με συμβάσεις παραχώρησης χρήσης παραχώρησε 
την 1.7.2003 στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «...» το μη 
αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον πιο πάνω χαρακτήρα 
κινουμένων σχεδίων Tweety ή να υποαδειοδοτεί τρίτους για την 
ίδια χρήση, έναντι ποσού 355.000 ευρώ για χρήση σε εσώρου-
χα και πιτζάμες και 330.000 ευρώ για χρήση σε ενδύματα. Ότι 
στις 8.12.2004 εξακρίβωσε ότι η εναγομένη παράγει και διαθέτει 
προς πώληση, χωρίς την άδειά της, ενδύματα που φέρουν πιστά 
αντίγραφα του πιο πάνω χαρακτήρα και σήματός της. Ότι με τον 
τρόπο αυτό η εναγομένη προσέβαλε το δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας της επί του χαρακτήρα Tweety, το δικαίωμα στη χρήση 
του σήματός της, ενώ ασκεί και αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος 
της κατά τρόπο που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη, παραπλανώντας 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
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