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9. Επειδή, περαιτέρω προβάλλεται ότι η προσβαλλομένη 
απόφαση έχει εκδοθεί κατά παράβαση των ουσιωδών τύ-
πων που προβλέπονται, για την επιβολή των κυρώσεων 
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν 2328/1995, από το τελευ-
ταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής (πλήρης και ειδική 
αιτιολογία επί του σώματος της πράξεως, προηγουμένη 
ακρόαση των ενδιαφερομένων), διότι η εν λόγω απόφα-
ση δεν αναφέρει ούτε, πολλώ μάλλον, αντικρούει τους 
ισχυρισμούς που είχε προβάλει η αιτούσα κατά τη σχετική 
συζήτηση ενώπιον του ΕΣΡ και με το υποβληθέν υπόμνημά 
της, ιδίως ως προς τήρηση εκ μέρους της των νομίμων 
υποχρεώσεών της και την μη παραβίαση της ραδιοτηλε-
οπτικής νομοθεσίας. Οι ανωτέρω, όμως, ισχυρισμοί, οι 
οποίοι, όπως αναφέρει και η αιτούσα, επαναλαμβάνονται 
-με ταυτόσημη, μάλιστα, διατύπωση- στην κρινομένη αίτη-
ση, ήσαν, κατά τα εκτεθέντα στις προηγούμενες δύο σκέ-
ψεις, αβάσιμοι και, συνεπώς, η σιωπηρή απόρριψή τους 
από το ΕΣΡ δεν συνιστά παράβαση της ως άνω διατάξεως 
του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν 2328/1995. Όπως, άλλωστε, 
αναφέρεται και στην ίδια την προσβαλλομένη απόφαση, 
κατά την έκδοσή της ελήφθησαν υπ’ όψιν οι εξηγήσεις του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού της αιτούσης (βλ. 
πρακτικό 39/25.11.2008 του ΕΣΡ) και το σχετικώς υπο-
βληθέν, από 1.12.2008, υπόμνημά της. Εν όψει τούτων, 
είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο προβαλλόμενος ως άνω 
λόγος ακυρώσεως. 

10. Επειδή, τέλος, ο λόγος ακυρώσεως, κατά τον οποίον 
η προσβαλλομένη απόφαση «δεν εξειδικεύει το συγκεκρι-
μένο νομικό υπόβαθρο που, σε σύνδεση με συγκεκριμένα 
πραγματικά περιστατικά, συνηγορεί στην επιβολή προστί-
μου», είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι η προσβαλ-
λομένη απόφαση εφ’ ενός μεν αναφέρει συγκεκριμένως 
τις παραβιασθείσες και τις εφαρμοσθείσες εν προκειμένω 
διατάξεις, αφ’ ετέρου δε αφορά σε επιβολή συστάσεως 
και όχι προστίμου. [...]

[Απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως.]

Σημείωμα
Με τη σχολιαζόμενη απόφαση το Συμβούλιο της 
Επικρατείας απέρριψε την από 12.3.2009 αίτηση 
ακυρώσεως τηλεοπτικού οργανισμού εθνικής εμ-
βέλειας ελεύθερης λήψης κατά της υπ’ αριθμόν 
626/9.12.2008 αποφάσεως του ΕΣΡ, με την οποία 
επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση της συστάσεως 
για παράβαση των διατάξεων της ραδιοτηλεοπτι-
κής νομοθεσίας και συγκεκριμένα για προσβολή της 
προσωπικότητας ορισμένου προσώπου στα πλαίσια 
σατιρικής τηλεοπτικής εκπομπής.

Το ενδιαφέρον της ως άνω απόφασης έγκειται στη 
σύνθεση των επιμέρους στοιχείων του νομικού της 
προβληματισμού. Ουσιαστικά πρόκειται για στοιχεία 
που η νομολογία είχε επεξεργαστεί και παλαιότε-

ρα, πλην μεμονωμένα. Εν προκειμένω επιχειρείται 
απαξίωση της προσωπικότητας του θιγομένου υπό 
το πρόσχημα της σάτιρας, με χρήση της τεχνικής 
του μοντάζ και όχημα το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Ο 
νομικός προβληματισμός αναπτύσσεται επομένως σε 
δύο επίπεδα: αφενός στην εύρεση ισορροπίας μεταξύ 
της ελευθερίας της σάτιρας και της προστασίας της 
προσωπικότητας και αφετέρου στην αξιολόγηση των 
επιβαρυντικών παραμέτρων (σάτιρα με χρήση του 
μοντάζ σε τηλεοπτικό πρόγραμμα). 

Σε διεθνές επίπεδο το δικαίωμα στην ελευθερία της 
έκφρασης κατοχυρώνεται ρητώς με το άρθρο 10 παρ. 
1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου1 (ΝΔ 53/1974), καθώς και με το άρθρο 
19 παρ. 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά 
και Πολιτικά Δικαιώματα (Ν 2462/1997). Τη λει-
τουργία των ελευθεριών αυτών ως θεμέλιο κάθε 
δημοκρατικής κοινωνίας προασπίζεται συστηματι-
κά η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στη γνωστή απόφαση-
σταθμό Handyside κατά Ηνωμένου Βασιλείου το ΕΔΔΑ 
εκθειάζει τη σημασία της προάσπισης της ελευθερίας 
της έκφρασης για τη λειτουργία των δημοκρατικών 
κοινωνιών και αποφαίνεται ότι το κανονιστικό της 
πεδίο καταλαμβάνει τόσο τις πληροφορίες ή τις ιδέες 
που τυγχάνουν αποδοχής ή θεωρούνται μη ενοχλη-
τικές και αδιάφορες, όσο και εκείνες που θίγουν, 
προσβάλλουν, ενοχλούν ή προκαλούν ανησυχία στο 
Κράτος ή σε κάποιο τμήμα του κοινωνικού συνόλου2. 
Έκτοτε, το ΕΔΔΑ έχει αποφανθεί υπέρ της ελευθε-
ρίας της έκφρασης σε υποθέσεις που αφορούν στη 
διακήρυξη θρησκευτικών απόψεων, ακόμη και αι-

1.  «Παν πρόσωπο έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. Το 
δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν γνώμης ως και την 
ελευθερίαν λήψεως και μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ 
επεμβάσεως δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. Το παρόν 
άρθρο δεν κωλύει τα Κράτη από του να υποβάλωσι τας επιχειρήσεις 
ραδιοφωνίας, κινηματογράφου ή τηλεοράσεως εις κανονισμούς 
εκδόσεως αδειών λειτουργίας».

2.  Βλ. ΕΔΔΑ Handyside κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 7.12.1976, Νο 
5493/72: «The Court’s supervisory functions oblige it to pay the 
utmost attention to the principles characterising a “democratic 
society”. Freedom of expression constitutes one of the essential 
foundations of such a society, one of the basic conditions for its 
progress and for the development of every man. Subject to paragraph 
2 of Article 10 (art. 10-2), it is applicable not only to “information” 
or “ideas” that are favourably received or regarded as inoffensive 
or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock 
or disturb the State or any sector of the population. Such are the 
demands of that pluralism, tolerance and broadmindedness without 
which there is no “democratic society”. This means, amongst 
other things, that every “formality”, “condition”, “restriction” 
or “penalty” imposed in this sphere must be proportionate to the 
legitimate aim pursued. From another standpoint, whoever exercises 
his freedom of expression undertakes “duties and responsibilities” 
the scope of which depends on his situation and the technical means 
he uses».
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ρετικών3, στην κριτική κατά δημοσίων προσώπων, 
ιδίως πολιτικών4, αλλά και στη χρήση της σάτιρας 
ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης5 ή άσκησης του 
δημοσιογραφικού επαγγέλματος6.

Στην ελληνική έννομη τάξη προστατεύονται συνταγ-
ματικώς τόσο η ελευθερία της έκφρασης (άρθρο 14 
παρ. 1 Σ), όσο και η συνακόλουθη αυτής ελευθερία 
της τέχνης (άρθρο 16 παρ. 1 εδ. α΄ Σ). Στην ελευθε-
ρία της έκφρασης εντάσσεται το δικαίωμα του Τύπου, 
έγγραφου και ηλεκτρονικού, να πληροφορεί το κοινό 
για τη δράση των προσώπων που εμπλέκονται στο 
δημόσιο βίο, ασκώντας συχνά κριτική7. Από εννοιο-
λογικής άποψης ως κριτική νοείται η έκφραση γνώ-
μης για κάποιον ή κάτι, ο εντοπισμός των θετικών 
και αρνητικών του στοιχείων8. Διαφοροποιείται, 
επομένως, ποιοτικώς από την έννοια της σάτιρας, 
εφόσον ως σάτιρα νοείται η διακωμώδηση, η σκω-
πτική κριτική9. 

Η σάτιρα ως έκφραση υποκειμενικής άποψης ή ως 
καλλιτεχνική δημιουργία εμπίπτει στο κανονιστικό 
πεδίο τόσο της ελευθερίας της έκφρασης, όσο και 
της ελευθερίας της τέχνης. Στη νομική επιστήμη η 
έννοια της σάτιρας διαπλάστηκε από τη νομολογία. 
Έτσι, ως σάτιρα χαρακτηρίστηκε κάθε μορφή καλλι-
τεχνικής δραστηριότητας με την οποία «τονίζονται, 
καυτηριάζονται και κατακρίνονται, με στοιχεία κυρίως 
κωμικά και παραμορφωτικά, υπαρκτές καταστάσεις 
και αναγνωρίσιμες ιδιότητες, υπαρκτά γνωρίσματα, 
ελαττώματα και ατέλειες του προσώπου που σατιρίζε-

3.  Βλ. ενδεικτικά ΕΔΔΑ Οtto Preminger Institut κατά Αυστρίας 
20.9.1994, ΕΔΔΑ Wingrove κατά Ηνωμένου Βασιλείου 25.11.1996, 
ΕΔΔΑ Murphy κατά Ιρλανδίας 10.7.2003, ΕΔΔΑ Giniewski κατά 
Γαλλίας 31.1.2006, ΕΔΔΑ Τatlav κατά Τουρκίας 2.5.2006.

4.  Βλ. ενδεικτικά ΕΔΔΑ Λιοναράκης κατά Ελλάδας 5.7.2007, ΕΔΔΑ 
Κατράμης κατά Ελλάδας 6.12.2007, ΕΔΔΑ Κανελλοπούλου κα-
τά Ελλάδας 11.10.2007, ΕΔΔΑ Βασιλάκης κατά Ελλάδας 17.1.2008. 
Στις αποφάσεις αυτές καταφαίνεται η τάση του ΕΔΔΑ να ερμηνεύει 
ευρέως την έννοια των δημοσίων προσώπων, ώστε να καταλαμβάνει 
εκτός από τα πολιτικά πρόσωπα, τους δικαστικούς λειτουργούς, 
τους εκπροσώπους της εκκλησίας και άλλους μετέχοντες στα κοινά.  

5.  Βλ. ΕΔΔΑ Vereinigung Bildender Künstler κατά Αυστρίας 25.1.2007. 
6.  Βλ. ΕΔΔΑ Sunday Times κατά Ηνωμένου Βασιλείου 24.5.1988, 

ΕΔΔΑ Müller κατά Ελβετίας 23.5.1991, ΕΔΔΑ Oberschlick κατά 
Αυστρίας 1.7.1997, ΕΔΔΑ Cumpana and Mazare κατά Ρουμανίας 
10.6.2003, ΕΔΔΑ Bodrozic κατά Σερβίας 23.6.2009 .

7.  «… η ελευθερία της έκφρασης κατ’ άρθρο 10 ΕΣΔΑ καθίσταται συνώ-
νυμη της λογοδοσίας, του ελέγχου, της διαφάνειας, της συμμετοχής 
της κοινής γνώμης και της προστασίας των μειοψηφιών, σε μια 
‘ανοιχτή’ στο διάλογο πλουραλιστική, δημοκρατική κοινωνία», Χ. 
Ακριβοπούλου, Ελευθερία του τύπου κατά ιδιωτικότητας: Οι υποθέ-
σεις Mosley και Campbell ενώπιον του ΕΔΔΑ, ΤοΣ 1/2011,91. Βλ. επί-
σης ΑΠ 934/1989 ΠοινΧρ Μ΄,275, ΕφΑθ 4054/1992 ΝοΒ 1992,923, ΑΠ 
1724/1999 ΠοινΧρ 2000,795, ΕφΠειρ 954/1999 ΕπισκΕΔ 1999,1168, 
ΠΠρΘεσ 18905/2002 Αρμ 2003,630, ΑΠ 1177/2002 Nomos, ΕφΑθ 
6116/2003 ΑρχΝ 2004,523.

8.  Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 1998, 
966. 

9.  Γ. Μπαμπινιώτης, ό.π., 1592. 

ται, ώστε να διασκεδάσει και να διαπαιδαγωγηθεί ανά-
λογα το κοινό»10. Αντικείμενο της σάτιρας αποτελούν 
είτε κοινωνικές ομάδες των οποίων λοιδoρούνται 
συνήθως οι πολιτικές, θρησκευτικές ή κοινωνικές 
αντιλήψεις είτε μεμονωμένα πρόσωπα που αποδο-
κιμάζονται ή διακωμωδούνται για συγκεκριμένα χα-
ρακτηριστικά, ιδιότητες ή συμπεριφορές τους. Στην 
τελευταία περίπτωση παρατηρείται σύγκρουση των 
ατομικών συνταγματικών δικαιωμάτων της ελευθερί-
ας της έκφρασης και της τέχνης με το δικαίωμα στην 
προστασία της προσωπικότητας. 

Στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου η έννοια της προ-
σωπικότητας περιλαμβάνει τα έννομα αγαθά που 
συνδέονται με την υπόσταση του ατόμου αφενός ως 
έλλογου όντος11 και αφετέρου ως μέρος του κοινω-
νικού συνόλου12 στο οποίο ανήκει. Η γενική ρήτρα 
του άρθρου 57 ΑΚ, ως συγκερασμός των συνταγμα-
τικών διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1, 
αναγνωρίζει ένα «γενικό και απόλυτο δικαίωμα του 
καθενός με το οποίο εξασφαλίζεται η προστασία της 
προσωπικότητας και, γενικότερα, η προάσπιση της 
αξίας του ανθρώπου»13. Θεωρείται δε ότι το δικαίωμα 
της προσωπικότητας απαρτίζεται από μία στατική 
πλευρά, που περιλαμβάνει την ενδιάθετη σε κάθε άν-
θρωπο αξία, και μια δυναμική πλευρά, που περικλείει 
όλα τα επιμέρους δικαιώματα που απορρέουν από 
την ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας και 
συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική 
ζωή της χώρας14. Υπό την έννοια αυτή το άτομο προσ-
διορίζει τα πεδία ανάπτυξης της προσωπικότητάς του 
καθορίζοντας ταυτοχρόνως τον τρόπο και τα όρια 
εκδήλωσής της. Αναγνωρίζεται, δηλαδή, στον φορέα 
του δικαιώματος της προσωπικότητας μια εξουσία 
αυτοπροσδιορισμού15 δυνάμει της οποίας καθορίζε-
ται και η έκταση της προστασίας του δι καιώματος. 

10.  Έτσι η ΕφΑθ 340/2001 ΤΠΔΣΑ. 
11.  Εκφάνσεις της προσωπικότητας του ατόμου ως έλλογου όντος 

λογίζονται η υγεία, η σωματική και ψυχική ακεραιότητα, η τι-
μή, η υπόληψη, η χρήση του ονόματος, της φωνής και της ει-
κόνας, η σφαίρα του απορρήτου και τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα. Βλ. Α. Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 
Α. Σάκκουλας, 2002 (3η έκδ.), 151-152, Ν. Παπαντωνίου, Γενικές 
Αρχές του Αστικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, 1980 (2η), 
109επ, Πλαγιαννάκος, Το δικαίωμα επί της ιδίας προσωπικότητας, 
ΕλλΔνη 1966,101 επ.

12.  Εκφάνσεις της προσωπικότητας του ατόμου ως μέρους του κοινωνι-
κού συνόλου λογίζονται η ελεύθερη άσκηση θρησκευτικής, κοινωνι-
κής, πολιτικής ή οικονομικής δραστηριότητας. Βλ. Γ. Καράκωστας, 
Προσωπικότητα και Τύπος, Α. Σάκκουλας, 2000 (3η έκδ.), 51επ. 

13.  Γ. Καράκωστας, Το Δίκαιο των ΜΜΕ, Α. Σάκκουλας, 2003, 224.
14.  Έτσι ο Γ. Καράκωστας, Το Δίκαιο των ΜΜΕ, ό.π., 224-225. Βλ. 

επίσης Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2006 (3η έκδ.), 109επ και 175επ. 

15.  Πρόκειται για θεωρία που αναπτύχθηκε στο γερμανικό δίκαιο με 
κύριο εκφραστή τον Hubmann. Εκτενέστερα σε Γ. Καράκωστα, 
Προσωπικότητα και Τύπος, ό.π., 57επ., του ιδίου, Το Δίκαιο των 
ΜΜΕ, ό.π., 227επ.
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Γίνεται, συνεπώς, δεκτό ότι το υποκείμενο καθορίζει 
το βαθμό έκθεσης της προσωπικότητάς του και συ-
νακόλουθα τις ενδεχόμενες προσβολές της. Σε περί-
πτωση προσβολής της προσωπικότητας η σύγκρουση 
λύεται με στάθμιση συμφερόντων16. 

Η προστασία της προσωπικότητας κάμπτεται όταν 
ο φορέας του δικαιώματος επιτρέπει τη διείσδυση 
του δημόσιου χώρου στην ιδιωτική του σφαίρα. 
Στην περίπτωση μάλιστα προσώπων που μετέχουν 
ενεργά στο δημόσιο βίο, η προστασία της προσωπι-
κότητας κάμπτεται όταν η έννομη τάξη επιβάλλει το 
σεβασμό άλλου υπέρτερου αγαθού ή δικαιώματος, 
η επίκληση του οποίου αίρει τον παράνομο χαρα-
κτήρα της προσβολής. Έτσι, σύμφωνα με τη θεωρία 
και τη νομολογία οι πολιτικοί και οι λοιποί δημόσιοι 
λειτουργοί (δημόσια πρόσωπα), αλλά και όσοι μετέ-
χουν στην κοινωνική ζωή είτε λόγω επαγγέλματος 
(διάσημα πρόσωπα) είτε λόγω έκτακτου γεγονότος 
της επικαιρότητας (επίκαιρα πρόσωπα)17 οφείλουν 
να ανέχονται επεμβάσεις στην προσωπικότητά τους, 
οι οποίες σχετίζονται με την δραστηριότητα και τον 
τρόπο ζωής που επέλεξαν18. 

Θεωρείται, επομένως, ανεκτή η επέμβαση στην προ-
σωπικότητα και η άσκηση κριτικής σε βάρος των 
πολιτικών ή των διασήμων προσώπων εφόσον αφορά 
στη δημόσια πορεία και παρουσία τους. Ως προς τα 
πολιτικά πρόσωπα η νομολογία μας, απηχώντας πά-
για θέση του ΕΔΔΑ19, δέχεται ότι υπερτερεί το δικαι-
ολογημένο ενδιαφέρον του κοινού για παροχή πλη-
ροφοριών20 και επιτρέπει την κριτική δια του Τύπου 
έγγραφου ή ηλεκτρονικού, ακόμη και όταν ασκείται 
με υβριστικές εκφράσεις, βαρείς χαρακτηρισμούς ή 

16.  Α. Μάνεσης, Συνταγματικά Δικαιώματα, Ατομικές Ελευθερίες, 
Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, 1982 (4η έκδ.), 64 επ., Γ. Καράκωστας, 
Το Δίκαιο των ΜΜΕ, ό.π., 250επ. 

17.  Εκτενέστερα για το διαχωρισμό μεταξύ προσώπων της απολύτου και 
της σχετικής επικαιρότητας βλ. σε Γ. Καράκωστα, Προσωπικότητα 
και Τύπος, ό.π., 58επ. 

18.  Εφαρμογή της θεωρίας περί προσώπων της επικαιρότητας βλ. 
σε ΕφΑθ 3346/1996 ΕλλΔνη 1998,665, ΕφΑθ 5783/1997 ΕλλΔνη 
1998,667. Για τους λόγους κάμψης της προστασίας της προσωπι-
κότητας βλ. ΠΠρΑθ 1189/2001 ΧρΙΔ 2001,416.

19.  Βλ. ενδεικτικά τις αποφάσεις ΕΔΔΑ Lingens κατά Αυστρίας 8.7.1986, 
ΕΔΔΑ Prager & Oberschlick κατά Αυστρίας 26.4.1995, ΕΔΔΑ Bowman 
κατά Ηνωμένου Βασίλείου 19.2.1998, ΕΔΔΑ Incal κατά Τουρκίας 
9.6.1998, ΕΔΔΑ Colombani and others κατά Γαλλίας 25.6.2002, 
ΕΔΔΑ Grinberg κατά Ρωσίας 21.7.2005 και πρόσφατα Eon κατά 
Γαλλίας 14.3.2013.

20.  Η αρχή του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος εισήχθη στο χώ-
ρο του ιδιωτικού δικαίου μέσω του άρθρου 367 παρ. 2, γ΄ ΠΚ. 
Δικαιολογημένο ενδιαφέρον υπάρχει όταν επιδιώκεται σκοπός μη 
αντικείμενος στο δίκαιο ή τα χρηστά ήθη και η θυσία που επι-
βάλλεται στο θύμα κρίνεται κατώτερη από το όφελος που μπορεί 
να αποκομίσει μία ομάδα προσώπων ή το κοινωνικό σύνολο. Βλ. 
εκτενέστερα Χ. Τσίγκου, Σχόλιο στην ΠΠρΠειρ 3117/2005 ΔiΜΕΕ 
2/2006, 219επ.

εκδήλωση απαξίας προς το πρόσωπο του θιγέντα21. 
Την ίδια προστατευτική για τον Τύπο θέση κρατά 
κατά κανόνα η ευρωπαϊκή και εθνική νομολογία όταν 
η προσβολή της προσωπικότητας συντελείται με όχη-
μα τη σάτιρα. Υπό το σκωπτικό πρίσμα της σάτιρας 
γίνεται ανεκτή η διακωμώδηση χαρακτηριστικών και 
ιδιοτήτων σε βαθμό υπερβολής. Απόψεις και σχόλια 
που διαφορετικά θα ενοχλούσαν, γίνονται ανεκτά 
όταν υποστούν την αποδόμηση της σάτιρας, ακόμη 
και βέβηλης22, εφόσον στη σάτιρα αναγνωρίζεται 
ένα περιθώριο υπερβολής που διευρύνει τα όρια της 
ελευθερίας της έκφρασης23. 

Εξαίρεση από τον ως άνω κανόνα χωρεί όταν υφί-
σταται προσβολή της στατικής σφαίρας της προσω-
πικότητας, ήτοι της αξίας του θιγομένου ως ανθρώ-
που. Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης με 
όχημα τον αστεϊσμό, την παρωδία, τη σάτιρα ή την 
καρικατούρα δεν δικαιολογεί προσβολή ούτε της 
ιδιωτικής ζωής24, ούτε της ανθρώπινης αξίας25. Η 
προβληματική αυτή αποτελεί το μείζον ερώτημα της 
σχολιαζόμενης απόφασης. Ερευνάται κατ΄ουσία εάν 
υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες υπήρξε υπέρβαση 
του αναγκαίου μέτρου26 στη σάτιρα. 

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

22.  Βλ. στη γαλλική νομολογία με αφορμή τα σκίτσα της σατιρικής 
εφημερίδας Charlie Hebdo την παλαιότερη Cour d’appel de Paris, 
Arrêt du 31 octobre 1996 «Considérant toutefois que Charlie Hebdo 
est un journal satirique qui pratique l’outrance verbale, la dérision 
et la provocation; que si le caractère insolent, scabreux voire 
grossier de certains articles peut choquer, cette forme de presse 
bénéficie d’une certaine tolérance dont la cour doit tenir compte 
», καθώς και την πρόσφατη Cour d’appel de Paris, Arrêt du 12 mars 
2008 «Considérant en définitive que ces caricatures, qui visent 
clairement une fraction et non l’ensemble de la communauté 
musulmane, ne constituent pas l’injure, attaque personnelle et 
directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de leur 
appartenance religieuse et ne dépassent pas la limite admissible 
de la liberté d’expression-dont les restrictions prévues par la loi 
sont d’interprétation stricte-, garantie par le droit conventionnel 
et le droit interne».

23.  Έτσι το ΕΔΔΑ στην απόφαση Eon κατά Γαλλίας 14.3.2013 «la satire 
est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui 
vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut 
examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le 
droit d’un artiste- ou de toute autre personne-à s’exprimer par 
ce biais».

24.  Απόφαση του Γαλλικού Ακυρωτικού της 20ης.3.2014 με αφορμή 
ραδιοφωνική σάτιρα σε βάρος πολιτικού προσώπου και της οι-
κογένειάς του: «La conciliation entre la liberté de l’information 
avec le droit de chacun au respect de la vie privée a donc prévalu 
au profit de cette dernière. L’humour, la parodie, la satire ou la 
caricature ne justifient donc pas l’atteinte au droit au respect 
de la vie privée».

25.  Ο σεβασμός στην αξία του ανθρώπου αποτελεί κατά το ΕΔΔΑ την 
ίδια την ουσία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Βλ. Goodwin κατά 
Ηνωμένου Βασιλείου 11.7.2002 (& 90): «Cela dit, la dignité et 
la liberté de l’homme sont l’essence même de la Convention». 

26.  Για την υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου γενικότερα βλ. ΕφΑθ 
6519/2001 ΕEμπΔ 2001,960 επ., ΠΠρΘεσ 18905/2002 Αρμ 2003,630 
επ., ΕφΑθ 8752/2004 ΕλλΔνη 2006,265 επ.
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Ως κριτήρια της ενδεχόμενης υπέρβασης λαμβάνονται 
ορθώς υπόψη τρεις παράμετροι: (α) η σφαίρα της 
προσωπικότητας που προσβάλλεται, ήτοι το πεδίο 
της προσβολής (β) ο τρόπος της προσβολής και (γ) 
το μέσο που χρησιμοποιήθηκε. Κρίθηκε καταρχήν ότι 
αντικείμενο της σάτιρας δεν αποτέλεσε το γεγονός 
του επικείμενου γάμου, αλλά η ίδια η προσωπικότητα 
του θιγόμενου προσώπου. Κρίθηκε, δηλαδή, χωρίς 
ωστόσο να αναλυθεί διεξοδικά, ότι αντικείμενο της 
επίμαχης σατιρικής εκπομπής αποτέλεσε η στατική 
πλευρά του δικαιώματος της προσωπικότητας που 
περιλαμβάνει, όπως προαναφέρθηκε, την ενδιάθετη 
σε κάθε άνθρωπο αξία (α- πεδίο της προσβολής). Και 
τούτο διότι πέραν της αναφοράς στο γεγονός του 
επικείμενου γάμου και της υπερβολικής δημοσιότητας 
που δόθηκε από το ίδιο το θιγόμενο πρόσωπο, υπήρ-
ξαν πολλές δηκτικές αναφορές στη διαφορά ηλικίας 
των μελλοντικών συζύγων, στα εικαζόμενα κίνητρα 
της πράξης και στην ενδεχόμενη σκοπιμότητα αυτής. 
Υπό αυτές τις συνθήκες η σάτιρα έπληξε την ίδια 
την αξία του προσώπου ως όντος με συγκεκριμένη 
φυσική υπόσταση και κοινωνική παρουσία. Η έννοια 
της αξίας του ανθρώπου27 περιλαμβάνει την ενυπάρ-
χουσα στον κάθε άνθρωπο ουσία, αυτή που φέρει ως 
έλλογο όν με φυσική, ηθική και νομική υπόσταση. 
Με τη θεμελιώδη και μη υποκείμενη σε αναθεώρηση 
διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 Συντ. ο συνταγματικός 
νομοθέτης ανάγει σε πρωταρχική υποχρέωση της 
πολιτείας το σεβασμό και την προστασία της αξίας 
του ανθρώπου28. Στην έννοια αυτή «περιλαμβάνεται  
πρωτίστως η ανθρώπινη προσωπικότητα ως εσωτε-
ρικό συναίσθημα τιμή και ως κοινωνική αναγνώριση 
υπόληψης»29. Μέσω δε της γενικής ρήτρας του άρ-
θρου 57 ΑΚ για την προστασία της προσωπικότη-
τας, η συνταγματική αρχή του σεβασμού στην αξία 
του ανθρώπου τριτενεργεί στο πεδίο του ιδιωτικού 

27.  Ο όρος «αξία του ανθρώπου» θεωρείται ευρύτερος του όρου «αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια» που περιλαμβάνει «ό,τι συνδέεται με την 
τιμή και την υπόληψη του ατόμου» σε προσωπικό και κοινωνικό 
επίπεδο. Α. Μανιτάκης, Το υποκείμενο των συνταγματικών δικαι-
ωμάτων, Α. Σάκκουλας, 1981, 123-125 και υποσημ. 11. Η έμφυτη 
σε κάθε άνθρωπο αξιοπρέπεια (inherent dignity) αναγνωρίζεται 
ρητώς στο Προοίμιο της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου του 1948. Ακολούθησαν στο ίδιο πνεύμα το άρθρο 
10 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα 
του 1966, το προοίμιο του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα του 1966, το προοίμιο της 
Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1990, το 
άρθρο 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και το άρθρο ΙΙ-61 του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.  

28.  Για μία ενδιαφέρουσα ανάλυση των ιστορικών, κοινωνικών και 
φιλοσοφικών λόγων που συνέτειναν στην εμφάνιση και εδραί-
ωση του αιτήματος σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο 
σύγχρονο κόσμο βλ. Χ. Αποστολίδης, Η έννοια της αξιοπρέπειας 
στη θεωρία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ΚριτΕ 
1/2003,33 επ.

29.  Έτσι η ΑΠ 40/1998 ΝοΒ 1999,752.

δικαίου30. Έτσι, γίνεται δεκτό ότι κάθε πρόσωπο δι-
καιούται να απολαμβάνει τόσο από τους φορείς της 
κρατικής εξουσίας, όσο και από οποιονδήποτε τρίτο 
τη «μεταχείριση που αρμόζει σε έλλογο και συνειδητό 
όν»31. Αντιστρόφως, αποτελεί καταπάτηση της αρχής 
σεβασμού και προστασίας της ανθρώπινης αξίας κάθε 
συμπεριφορά που τείνει να υποβιβάσει τον άνθρωπο 
σε αντικείμενο ή μέσο. Η έννοια της αξίας του αν-
θρώπου συγκροτεί, επομένως, το σκληρό πυρήνα 
του δικαιώματος της προσωπικότητας και για το λό-
γο αυτό δεν υπόκειται σε στάθμιση συμφερόντων32. 
Ορθώς, επομένως, δεν επιχειρήθηκε στάθμιση, αλλά 
κρίθηκε αφενός ότι στόχο της σάτιρας αποτέλεσε η 
προσωπικότητα του θιγόμενου στο σύνολό της και 
αφετέρου ότι η προσβολή αυτή κατισχύει του δικαι-
ώματος στην ελευθερία της έκφρασης. 

Αξιολογήθηκε, δευτερευόντως, το γεγονός ότι ο καυ-
στικός σχολιασμός των γεγονότων συνοδεύτηκε από 
σκηνές κινηματογραφικών ταινιών με παραποιημένες 
εικόνες (μοντάζ) όπου οι ήρωες έφεραν την εικόνα 
των διακωμωδούμενων προσώπων (β-τρόπος της 
προσβολής). Η χρήση παραποιημένων σκηνών έχει 
κριθεί από τη νομολογία ότι πλήττει την αξία του 
ανθρώπου όταν εμπεριέχει «έντονο το στοιχείο της 
καταφρόνησης του προσώπου» και κατατείνει στη 
δημιουργία αισθημάτων «αντιπάθειας για τον σατι-
ριζόμενο»33. Εν προκειμένω, η τεχνική των παραποι-
ημένων εικόνων χρησιμοποιήθηκε για να καυτηριάσει 
πρωτίστως ιδιότητες του θιγόμενου προσώπου άσχε-
τες με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ήτοι 
ιδιότητες που άπτονται της φυσικής του υπόστασης 
ως έλλογου όντος με έμφαση στην ηλικία και το φύ-
λο. Ορθώς κρίθηκε, επομένως, ότι ο συγκεκριμένος 
τρόπος προσβολής της προσωπικότητας λειτουργεί 
ως επιβαρυντική συνθήκη που κατατείνει στην υπέρ-
βαση του αναγκαίου μέτρου στη σάτιρα34.

Προσμετρήθηκε, τέλος, το γεγονός ότι η σάτιρα με-
ταδόθηκε σε τηλεοπτικό πρόγραμμα (γ-μέσο της προ-
σβολής). Στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο η ανάγκη προ-
στασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας διατυπώνεται 

30.  Κ. Χρυσόγονος, ό.π., 110 επ. Βλ. και την ενδιαφέρουσα ΕφΑθ 
5538/2006 ΝοΒ 2007,1079.

31.  Α. Μανιτάκης, Το υποκείμενο των συνταγματικών δικαιωμάτων, 
Α. Σάκκουλας, 1981, 120-121.

32.  Γ. Καράκωστας, Προσωπικότητα και Τύπος, ό.π., 51-52, του ιδίου, 
Το Δίκαιο των ΜΜΕ, ό.π., 226.

33.  Έτσι η ΕφΑθ 340/2001 ΤΠΔΣΑ. Βλ. ομοίως ΑΠ 707/2004 ΠΛογ 
2004,810, ΑΠ 1667/2005, Νomos. Οι αποφάσεις αυτές έχουν ως 
αντικείμενο σάτιρα με χρήση μοντάζ, σκοπός της οποίας ήταν η 
καυστική κριτική της επαγγελματικής δράσης των σατιριζόμενων 
προσώπων και όχι η κριτική ιδιοτήτων τους ως όντα με ορισμένη 
φυσική υπόσταση, όπως η ηλικία ή το φύλο. 

34.  Για την προσβολή της προσωπικότητας με χρήση φωτομοντάζ 
βλ. Χ. Τσίγκου, Σχόλιο στην απόφαση ΠΠρΑθ 5845/2005 ΔiΜΕΕ 
3/2006,364 επ. 
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συστηματικά και προτάσσεται σε σειρά κειμένων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης35, καθώς και στις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της ραδιοτη-
λεόρασης36. Αποτελεί επίσης συνταγματική επιταγή, 
εφόσον με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 Σ ο 
εθνικός νομοθέτης οριοθετεί τη δράση της δημόσιας 
και ιδιωτικής τηλεόρασης διαρθρώνοντάς τη με βάση 
τους άξονες της διασφάλισης ορισμένης ποιοτικής 
στάθμης των προγραμμάτων, του σεβασμού της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας και της προστασίας της παι-
δικής ηλικίας και της νεότητας. Ειδικά η προστασία 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θεωρείται ότι αποτελεί 
«μέρος του σκληρού πυρήνα της ποιότητας, ενός 
αδιαπραγμάτευτου minimum που οφείλουν να διαθέ-
τουν οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές»37. Η τηλεόραση 
ως μοχλός διαμόρφωσης και επηρεασμού της κοι-
νής γνώμης38 διογκώνει τις εντυπώσεις, αμβλύνει τα 
αντανακλαστικά, καθιστά εύπεπτη τη διακωμώδηση 
και κυρίως τη διασπείρει παντού39. Ορθώς, επομέ-
νως, η χρήση της τηλεόρασης κρίθηκε ως πρόσθετη 
επιβαρυντική συνθήκη που συνέτεινε στην υπέρβαση 
του αναγκαίου μέτρου στη σάτιρα.

Συμπερασματικά η σχολιαζόμενη απόφαση τέμνο-
ντας με ακρίβεια ένα ακανθώδες ζήτημα αποφαίνε-
ται καταφατικά περί της ύπαρξης ορίων στη σάτιρα 
όταν αυτή πλήττει την ανθρώπινη αξία. Κρίνει δε ότι 
υφίσταται προσβολή της αξίας του ανθρώπου όταν 
υπό το πρόσχημα της σάτιρας και με μοχλό το τηλε-
οπτικό πρόγραμμα επιχειρείται διακωμώδηση των 
χαρακτηριστικών ή επιλογών ορισμένου προσώπου 
κατά τρόπο ώστε να ενθαρρύνεται ο διασυρμός του 
και η προσωπική του απαξίωση. 

Χάρις Σ. Τσίγκου
Δικηγόρος, DEA Paris II

Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ

35.  Βλ. ιδίως άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Διασυνοριακή 
Τηλεόραση, Πράσινη Βίβλος για την προστασία των ανηλίκων και 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (COM (96)483), Ανακοίνωση της 
Επιτροπής COM (97)570, Σύσταση 98/560/ΕΚ της 24ης Σεπτεμβρίου 
1998 για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας, Σύσταση 2004/0117/ΕΕ της 30ης Απρίλιου 2004 COM(2004) 
341 τελικό, Σύσταση 2006/952/ΕΚ της 20ης Δεκεμβρίου 2006 (L 
180/45), Οδηγία 2010/13/ΕΕ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων. 

36.  Βλ. άρθρα 4 και 9 ΠΔ 77/2003 Κώδικας Δεοντολογίας Δημοσιο-
γραφικών και άλλων Πολιτικών Εκπομπών, άρθρο 10 ΠΔ 109/2010 
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

37.  Έτσι η ΕφΑθ 5538/2006 ΝοΒ 2007,1079.
38.  Αντί άλλων P. Bourdieu, Για την Τηλεόραση, εκδ. Πατάκης, 1998 

(4η), 28επ. και 35επ, όπου γίνεται λόγος για το ρόλο της τηλεόρα-
σης στη μονοπωλιακή διαμόρφωση των εγκεφάλων σημαντικού 
τμήματος του πληθυσμού, καθώς και για την ιδιαίτερη ικανότητα 
της εικόνας «να παράγει αυτό που οι κριτικοί λογοτεχνίας απο-
καλούν εντύπωση του πραγματικού, να προβάλλει και να κάνει 
πιστευτό ό,τι προβάλλει».

39.  Βλ. Χ. Τσίγκου, Η λειτουργία του ποιοτικού κριτηρίου στον έλεγχο 
των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, ΔiΜΕΕ 1/2007,48 επ.

 Ε. Προσωπικά δεδομένα 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα
Απόφαση 16/2015

Διατάξεις: άρθρα 5A, 9 [παρ. 1], 9Α, 14 [παρ. 1] Σ, 5, 11 Ν 
2472/1997

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ. Το δημοσιογραφικό 
απόρρητο συμβαδίζει με τη νομιμότητα της συλλογής 
πληροφοριών στο μέτρο που επιβάλλεται από το δη-
μόσιο συμφέρον μετάδοσης της είδησης. Αυτό ισχύ-
ει και για τις αποκαλύψεις δεδομένων που αφορούν 
τον φάκελο που διατηρεί ο ασφαλιστικός φορέας του 
υποκειμένου, αφού αποσκοπεί στον δημόσιο έλεγχο 
και κριτική. Τα ανωτέρω όμως δεν ισχύουν και για το 
ασφαλιστικό ταμείο το οποίο δεν παρείχε επαρκή προ-
στασία στην πρόσβαση των δημοσιογραφικών πηγών. 

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

Με την υπ’ αριθμ. .../2014 προσφυγή της προς την Αρχή, η Α. 
καταγγέλλει ότι σε δυο συγκεκριμένα δημοσιεύματα της εφη-
μερίδας Χ. (εφεξής «Εφημερίδα») περιελήφθησαν έγγραφα 
από τον προσωπικό της φάκελο που τηρείται στο ασφαλιστικό 
ταμείο των δημοσιογράφων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (εφεξής «ασφαλιστικό 
ταμείο»). Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω προσφυγή, στο 
από ...2014 δημοσίευμα της εφημερίδας με τίτλο «...» (σελ. 
...), περιελήφθησαν α) ενημερωτικό σημείωμα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
προς την προσφεύγουσα, με αναγραφή των συνταξιοδοτικών 
της στοιχείων και αποδοχών, β) απόφαση της Διευθύντριας του 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, με την οποία γνωστοποιείται στην προσφεύγουσα ότι 
παύει αναδρομικά η καταβολή του οικογενειακού επιδόματος για 
τα παιδιά της και γ) αίτηση που φέρεται να είχε υποβάλει στο 
ίδιο Ταμείο (τότε ΤΣΠΕΑΘ) το 2004 για επιστροφή ποσών παρα-
κρατηθέντων από τη σύνταξή της για το ΛΛΦΚΛ, η οποία αίτηση, 
σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, είναι προϊόν 
πλαστογραφίας, Επιπρόσθετα, σύμφωνα πάντα με την ως άνω 
προσφυγή, στο από ...2014 δημοσίευμα της εφημερίδας με τίτλο 
«...» (σελ. ...), περιελήφθησαν επιλεκτικά αποσπάσματα από 
την ένσταση που η προσφεύγουσα υπέβαλε στις ...2014 κατά 
της επίσης περιληφθείσας στο εν λόγω δημοσίευμα απόφασης 
της Διευθύντριας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για την αναδρομική περικοπή 
του επιδόματος της προσφεύγουσας. Εκτός από τα ως άνω 
δημοσιεύματα, η προσφεύγουσα επισυνάπτει στην αίτησή της 
(υπ’ αριθμ. πρωτ, 2-5 έγγραφα) και την από ... 2014 αναφορά 
της προς την ΕΣΗΕΑ, την από ... 2014 ανακοίνωση του ΔΣ της 
ΕΣΗΕΑ με τίτλο «...», το από ... 2014 ηλεκτρονικό δημοσίευμα με 
τίτλο «...», το οποίο περιλαμβάνει απόσπασμα των πρακτικών 
του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ και, τέλος, την από ...2014 παρέμβαση της 
δημοσιογράφου Β. στην εφημερίδα Ψ. με τίτλο «...».
Στο πλαίσιο εξέτασης της ως άνω υπόθεσης, η Αρχή ζήτησε 
από την εφημερίδα και το ασφαλιστικό ταμείο να διευκρινίσουν 
τις απόψεις τους επί των καταγγελλόμενων (βλ. έγγραφα υπ’ 
αριθμ. ... και ... της Αρχής προς το ασφαλιστικό ταμείο και προς 

Προσωπικά δεδομένα Προσωπικά δεδομένα ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
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