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1.  Εισαγωγή: 
 

Στις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες αναγνωρίζεται µέσα 

από το Σύνταγµα κάθε κράτους το δικαίωµα της ελευθερίας του 

τύπου. Το ελληνικό Σύνταγµα κατοχυρώνει συνταγµατικά την 

ελευθερία του Τύπου στο άρθρο 14.1  

Ιστορικά, ελευθερία του τύπου σηµαίνει κυρίως την ελευθερία 

του πολιτικού τύπου από την λογοκρισία και την προηγούµενη 

διοικητική άδεια. Στη σύνδεση αυτή του τύπου µε την πολιτική 

γίνεται σαφής µετάβαση από το φιλελεύθερο-ατοµικό δικαίωµα 

(status libertatis) στο δηµοκρατικό-πολιτικό δικαίωµα του πολίτη 

(status activus). 

Παράλληλα µε το ατοµικό δικαίωµα της ελευθερίας του τύπου 

αναπτύχθηκε µια «θεσµική εγγύηση», δηλαδή η συνταγµατική 

κατοχύρωση ενός θεσµού (εν προκειµένω του τύπου) όχι για χάρη 

των συγκεκριµένων σε δεδοµένο χρόνο φορέων του, αλλά 

ανεξάρτητα από αυτούς και εν όψει της αποστολής και των σκοπών 

του θεσµού, που αποτελούν συνταγµατικά προστατευόµενο δηµόσιο 

συµφέρον. Πραγµατοποιήθηκε έτσι µια µετατόπιση του κέντρου 

βάρους: από το ατοµικό δικαίωµα στη θεσµική εγγύηση, που ισχύει 

παράλληλα µε το ατοµικό δικαίωµα.2 

                                                 
1 Σύνταγµα άρθρο 14:  
1. Καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του 
τύπου τους στοχασµούς του τηρώντας τους νόµους του κράτους.      
2. Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προοληπτικό µέτρο 
απαγορεύονται.      
3. η κατάσχεση εφηµερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία 
είτε ύστερα από αυτή, απαγορεύεται. 
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, µε παραγγελία του εισαγγελέα, µετά την 
κυκλοφορία:   
α) για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας, 
β)  για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, 
γ) για δηµοσίευµα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον εξοπλισµό 
και τη διάταξη των ενόπλων δυνάµεων ή την οχύρωση της Χώρας ή που έχει 
σκοπό τη βίαιη ανατροπή του πολιτεύµατος ή στρέφεται κατά της εδαφικής 
ακεραιότητας του Κράτους, 
δ) για άσεµνα δηµοσιεύµατα που προσβάλλουν ολοφάνερα τη δηµόσια αιδώ, στις 
περιπτώσεις που ορίζει ο νόµος. 
... 
2 Π.∆.∆αγτόγλου «Ατοµικά ∆ικαιώµατα», Τόµος Α’, σελ.457-458. 
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Η κατά το άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος ελευθερία 

του τύπου αποτελεί ατοµικό δικαίωµα και συγχρόνως θεσµική 

εγγύηση. Το ατοµικό δικαίωµα της ελευθερίας του τύπου υπόκειται 

στους περιορισµούς του Συντάγµατος˙ είναι όµως απαλλαγµένο από 

νοµικά καθήκοντα, ενώ η θεσµική εγγύηση του τύπου συνδέεται µε 

καθήκοντα και κατευθύνεται προς ορισµένους σκοπούς.3 

Στην διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2  εδ. 1 του Συντάγµατος 

περιλαµβάνονται όλα τα έντυπα που είναι κατάλληλα και 

προορισµένα για διάδοση. Αντιθέτως «τύπος» κατά την έννοια του 

άρθρου 14 παρ. 1, σηµαίνει κάθε µέθοδο εκτυπώσεως του λόγου, 

της γραφής ή της εικόνας, ανεξάρτητα από τον σκοπό της 

διαδόσεως. 

Ένας ορισµός για την έννοια του εντύπου είναι ο εξής: Έντυπο 

είναι κάθε κείµενο, κάθε όχι απλώς διακοσµητική εικαστική 

παράσταση, κάθε εγγραφή µουσικού έργου µε κείµενο ή επεξηγήσεις 

και κάθε ηχητικό αποτύπωµα απλού ή µελωδικού λόγου, εφόσον έχει 

παραχθεί µε µηχανική ή φυσικοχηµική ή ηλεκτρονική διαδικασία 

κατάλληλη για παραγωγή σηµαντικού αριθµού αντιτύπων, και 

προορίζεται για διάδοση (παρόλο που στο άρθρο 1 παρ. 1 εδ.1 του 

αναγκαστικού νόµου 1092/19384 «περί τύπου» δίνεται ο ορισµός 

του εντύπου, ο ορισµός του ∆αγτόγλου είναι πληρέστερος). 

Τύπος δηλαδή είναι όλα τα προϊόντα της τυπογραφίας κάθε 

µορφής –τα έντυπα µε τη στενή έννοια του όρου- αλλά και οι 

προορισµένες για διάδοση φωτογραφίες, εικόνες, πανώ, σχέδια, 

εµβλήµατα, ανεξάρτητα από την ύλη στην οποία είναι αποτυπωµένα. 

Αυτό που µας ενδιαφέρει στην παρούσα εργασία είναι πως 

µέσω του συνταγµατικά κατοχυρωµένου θεσµού της ελευθερίας του 
                                                                                                                                            
 
3 Π.∆.∆αγτόγλου, «Τύπος και Σύνταγµα», 1989, σελ. 31, 32. 
4 Ν.1092/1938, παρ. 1 εδ.1 :«Τύπος και έντυπον επί των οποίων εφαρµόζονται αι 
διατάξεις του νόµου τούτου, είναι πάν ό,τι εκ τυπογραφίας ή οιουδήποτε άλλου 
µηχανικού ή χηµικού µέσου, παράγεται εις όµοια αντίτυπα και χρησιµεύει εις 
πολλαπλασιασµόν ή διάδοσιν χειρογράφων,εικόνων, παραστάσεων µετά ή άνευ 
σηµειώσεων, ή µουσικών έργων µετά κειµένου ή επεξηγήσεων, ή φωνογραφικών 
πλακών.».  
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τύπου είναι εφικτό να προσβληθούν κάποια άλλα έννοµα αγαθά. Από 

τα πολλά αγαθά που προστατεύονται πρώτα από το Σύνταγµα και 

έπειτα από τους νόµους αυτό που θα µας απασχολήσει εδώ είναι η 

προσβολή της δηµοσίας αιδούς δια του τύπου, όπως ορίζει το άρθρο 

14 παρ. 3 σηµ. δ του Συντάγµατος. Το ειδικότερο πλαίσιο της 

συνταγµατικής αυτής επιταγής θα εξεταστεί κατωτέρω, αφού πρώτα 

υπεισέλθουµε σε κάποια βασικά σηµεία που θα µας βοηθήσουν στη 

συνέχεια για την καλύτερη κατανόηση της προβληµατικής του 

θέµατός µας. 

 

2. Ελευθερία του Τύπου στο Σύνταγµα 

 

         Η ελευθερία του τύπου διακηρύχθηκε για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα ήδη στο συνταγµατικό σχέδιο του Ρήγα Βελεστινλή και µε το 

άρθρο η’ του Συντάγµατος του Άστρους (Νόµος της Επιδαύρου) του 

1823. το άρθρο 10 του Συντάγµατος του 1844 ακολούθησε βασικά 

τα υποδείγµατα του άρθρου 18 του βελγικού  Συντάγµατος του 

1831, απαγορεύοντας ρητώς και την εγγυοδοσία. 

 Η σηµερινή διατύπωση ανατρέχει στο άρθρο 14 Συντάγµατος 

του 1864. η διάταξη αυτή κατοχύρωσε πληρέστερα την ελευθερία 

του  τύπου, γιατί απαγόρευσε όχι µόνο την λογοκρισία, αλλά και 

κάθε προληπτικό µέτρο, περιόρισε τις περιπτώσεις επιτρεπόµενης 

κατάσχεσης εντύπων και τις περιέλαβε µε ιδιαίτερες εγγυήσεις. 

 Η διάκριση µεταξύ του δικαιώµατος του «εκφράζεσθαι δια του 

τύπου» και της θεσµικής εγγύησης της ελευθερίας του τύπου βρίσκει 

θεµέλιο και στο άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του ισχύοντος Συντάγµατος. 

Στο ατοµικό δικαίωµα αναφέρεται η διάταξη της παρ. 1, κατά την 

οποία «καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, 

γραπτά και δια του τύπου τους στοχασµούς του τηρώντας τους 

νόµους του κράτους». Την θεσµική εγγύηση αφορά η διάταξη της 

παρ. 2 εδ. 1, κατά την οποία «ο τύπος είναι ελεύθερος». Χωρίς αυτή 
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τη διάκριση, η διάταξη αυτή είναι περιττή και ακατανόητη 

επανάληψη της πρώτης.5 

 Για το Σύνταγµα µιας φιλελεύθερης δηµοκρατίας, ο τύπος είναι 

όργανο εκφράσεως γνώµης και ασκήσεως οικονοµικής και 

επαγγελµατικής δραστηριότητας ορισµένων ανθρώπων, ως φορέων 

των αντιστοίχων δικαιωµάτων. Η διάταξη του άρθρου 14 του 

Συντάγµατος ερµηνευόµενη οδηγεί σε κάποιες συνέπειες: 

-αρχικά, παρά την έµφαση που δίνει στην ενεργητική και ατοµική 

διάσταση, εξίσου σηµαντική είναι και η παθητική-κοινωνική 

διάσταση. Η ελευθερία της έκφρασης κατοχυρώνει υπό τα δεδοµένα 

του άρθρου 10 της ΕΣ∆Α 6 και το δικαίωµα παθητικής πληροφόρησης 

του κοινού, 

-εφόσον η ratio της διάταξης είναι η ελεύθερη και πλουραλιστική 

διαµόρφωση της κοινής γνώµης στο προστατευτικό πεδίο θα πρέπει 

να θεωρηθεί ότι υπάγεται κάθε τρόπος επηρεασµού της κοινής 

γνώµης,  

-ο όρος «στοχασµοί» µπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαµβάνεται και 

προστατεύεται εδώ µε µια ευρεία έννοια και η µετάδοση 

πληροφοριών, παρόλο ότι αυτή µπορεί να υποβληθεί σε 

εντονότερους περιορισµούς.7   

 Ιδιαίτερη σηµασία στο θέµα αυτό έχει η κύρωση του ∆ιεθνούς 

Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα (ν. 2462/1997), 
                                                 
5 Π.∆.∆αγτόγλου «Ατοµικά ∆ικαιώµατα», Τόµος Α’, σελ.463-464. 
6 ΕΣ∆Α αρ. 10 (ελευθερία έκφρασης): « 1. Πάν πρόσωπον έχει δικαίωµα εις την 
ελευθερίαν έκφρασεως. 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 άρθρον δεν κωλύει 
τα Κράτη από του να υποβάλλωσι τας επιχειρήσεις ραδιοφωνίας, κινηµατογράφου 
ή τηλεοράσεως εις κανονισµούς εκδόσεως αδειών λειτουργίας.  2. Η άσκησις των 
ελευθεριών τούτων, συνεπαγοµένων καθήκοντα και ευθύνας, δύναται να υπαχθεί 
εις ορισµένας διατυπώσεις, όρους, περιορισµούς ή κυρώσεις, προβλεποµένους υπό 
του νόµου και αποτελούντας αναγκαία µέτρα εν δηµοκρατική κοινωνία δια την 
εθνικήν ασφάλειαν, την εδαφικήν ακεραιότητα ή δηµοσίαν ασφάλειαν, την 
προάσπισιν της τάξεως και πρόληψιν του εγκλήµατος, την προστασίαν της υγείας ή 
της ηθικής, την προστασίαν της υπολήψεως ή των δικαιωµάτων των τρίτων, την 
παρεµπόδισιν της κοινολογήσεως εµπιστευτικών πληροφοριών ή την διασφάλισιν 
του κύρους και αµεροληψίας της δικαστικής εξουσίας.». 
7 Κώστας Χ.Χρυσόγονος «Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα», 1998, σελ. 240-
241. 
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το άρθρο 19 παρ. 28 του οποίου καθιερώνει το δικαίωµα κάθε 

προσώπου στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωµα αυτό 

περιλαµβάνει, κατά την ίδια διάταξη, «την ελευθερία της 

αναζήτησης, της λήψης και της µετάδοσης πληροφοριών και 

απόψεων κάθε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, γραπτά, 

σε έντυπα, σε κάθε µορφή τέχνης ή µε κάθε άλλο µέσο της επιλογής 

του». Εποµένως, κατοχυρώνονται πλέον ρητά το δικαίωµα της 

πληροφόρησης του κοινού, το δικαίωµα έκφρασης µε όλα τα µέσα, 

άρα και µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, και το δικαίωµα µετάδοσης 

πληροφοριών, άρα και εµπορικών µηνυµάτων. 

 Τη θετική ελευθερία της έκφρασης µπορούµε συνεπώς να την 

ορίσουµε ως δικαίωµα να λαµβάνεις,να διαµορφώνεις, να έχεις, να 

εκφράζεις και να διαδίδεις γνώµες και, ως ένα σηµείο, πληροφορίες, 

χωρίς να υφίστασαι καµιά παρεµπόδιση, παρενόχληση ή δυσµενή 

έννοµη συνέπεια. Περιλαµβάνει και την ελευθερία να εκφράζεται 

κανείς µε όποιον τρόπο, όχι απαραίτητα γλωσσικό ή πάντως σε όποια 

γλώσσα ο ίδιος επιλέγει. 

 Από την άλλη πλευρά στο άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγµατος 

κατοχυρώνεται και η αρνητική ελευθερία της έκφρασης. Από τη 

χρησιµοποίηση του δυνητικού «καθένας µπορεί» συνάγεται ως εξ 

αντιδιαστολής ότι κανένας δεν υποχρεούται να εκφράσει τις γνώµες 

του. Αντίθετα, µπορεί να επιβληθεί υποχρέωση παροχής απλών 

πληροφοριών, γνώσεων ή στοιχείων µέσα πάντως στα όρια που 

διαγράφονται από την κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος 

προστασία της οροσωπικότητας.9  

 Η ελευθερία του τύπου περιλαµβάνει:  

α) την ελευθερία περιεχοµένου και απαγόρευση λογοκρισίας,   

                                                 
8 Άρθρο 19 παρ. 2 του Συµφώνου αυτού ορίζει: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα 
στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει την ελευθερία της 
αναζήτησης, της λήψης και της µετάδοσης πληροφοριών και απόψεων κάθε 
είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, γραπτά, σε έντυπα, σε κάθε µορφή 
τέχνης ή µε κάθε άλλο µέσο της επιλογής του». 
9 Κώστας Χ.Χρυσόγονος «Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα», 1998, σελ. 241-
242. 
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β) την ελευθερία ιδρύσεως εκδοτικής επιχείρησης και συνέχισης της 

λειτουργίας της, 

γ) την ελευθερία εκδόσεως και απαγόρευσης προηγούµενης άδειας,  

δ) την ελευθερία εκτυπώσεως και κυκλοφορίας του εντύπου, 

ε) την ελευθερία ασκήσεως δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος, 

στ) την ελευθερία της µε νόµιµο τρόπο συλλογής πληροφοριών και 

της επιλογής πηγής πληροφοριών.10 

 

 

3. Όρια της ελευθερίας  του τύπου  

 

α) γενικοί περιορισµοί 

 

 Η δικαιολόγηση και οριοθέτηση των περιορισµών της 

ελευθερίας του τύπου προκύπτει από την ανάγκη προστασίας άλλων 

εννόµων αγαθών, που επίσης διασφαλίζονται από το Σύνταγµα. 

Αυτός είναι ο σκοπός των γενικών και ειδικών περιορισµών του 

τύπου από το  Σύνταγµα χωρίς να θίγεται ο πυρήνας του 

δικαιώµατος της διάταξης για την προστασία του τύπου. 

 Οι περιορισµοί της ελευθερίας του τύπου ισχύουν µόνο για την 

παραγωγή και διάδοση, όχι για την προµήθεια και ανάγνωση του 

εντύπου, που είναι πάντοτε και ανεξάρτητα από το περιεχόµενό του 

ελεύθερη. 

 Η ελευθερία της έκφρασης τελεί υπό τη γενική επιφύλαξη του 

νόµου («τηρώντας τους νόµους του κράτους»). Στην έννοια «νόµοι 

του κράτους» εντάσσονται: α) τυπικοί και απλώς ουσιαστικοί νόµοι, 

β) γενικοί νόµοι –εκείνοι που προστατεύουν ένα άννοµο αγαθό εν 

γένει, ανεξάρτητα από ένα συγκεκριµένο πρόσωπο ή µια ορισµένη 

γνώµη- , γ) η αρχή της αναλογικότητας –αυτοί οι περιορισµοί πρέπει 

να εφαρµόζονται στη συγκεκριµένη περίπτωση µόνον εφόσον, 

                                                 
10 Γ. Κρίππας, «Η ελευθερία του τύπου», σελ. 25-26, Π.∆.∆αγτόγλου «Ατοµικά 
∆ικαιώµατα», Τόµος Α’, σελ. 474-475. 
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καθόσον και στο µέτρο που είναι αναγκαίοι και πρόσφοροι σε µια 

δηµοκρατική κοινωνία για την προστασία του συγκρουόµενου µε την 

ελευθερία του τύπου εννόµου αγαθού και µη δυσανάλογα επαχθείς 

σε σχέση µε το επιδιωκόµενο ή επιτυγχανόµενο αποτέλεσµα- , δ) το 

απαραβίαστο του πυρήνα της ελευθερίας του τύπου, ε) την άσκηση 

δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος.11 

 Περαιτέρω οι περιορισµοί αυτοί χωρίζονται σε: i) περιορισµούς 

χάριν της προστασίας κρατικών συµφερόντων και  ii) περιορισµούς 

αναγόµενους στην προστασία της προσωπικότητας.12 

 

β) ειδικοί περιορισµοί 

 

 Η υπαγωγή του τύπου στους «νόµους του κράτους» δεν 

αποτελεί κατ’ ακρίβεια ειδικό περιορισµό του τύπου. Σηµαίνει, 

πρώτον, τον κατ’ αρχήν αποκλεισµό των προνοµίων και, δεύτερον, 

την υπαγωγή του τύπου στους γενικούς µόνο νόµους και όχι σε 

ειδικούς γι’ αυτόν περιορισµούς.  

 Ειδικοί περιορισµοί περιορισµοί της ελευθερίας του τύπου είναι 

εκείνοι που προχωρούν πέρα από τους  περιορισµούς των γενικών 

νόµων και αφορούν ειδικά τον τύπο. Τέτοιοι ειδικοί περιορισµοί δεν 

µπορούν να θεσπιστούν από τον κοινό νοµοθέτη ούτε να 

εφαρµοστούν από τον δικαστή παρά στις περιπτώσεις και στο µέτρο 

που επιτρέπονται από το Σύνταγµα. 

 Ορισµένοι από τους ειδικούς περιορισµούς της ελευθερίας του 

τύπου ισχύουν απευθείας από το Σύνταγµα και είναι αυτοί που 

αφορούν την µετά την κυκλοφορία του εντύπου κατάσχεσή του και 

την δυνατότητα δικαστικής παύσεως του εντύπου και απαγορεύσεως 

του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος (παρ. 3, 4, 6 και 7). Άλλοι 

                                                 
11 Π.∆.∆αγτόγλου «Ατοµικά ∆ικαιώµατα», Τόµος Α’, σελ. 455 και 509-514. – Α. 
Κονταξής, «Τύπος και ∆ίκαιο», 1989, σελ. 447 επ. 
12 Β. Φίλιας, «Το συνταγµατικό δικαίωµα της ελευθεροτυπίας», 1966, σελ. 63.   
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αντιθέτως περιορισµοί της ελευθερίας του τύπου εισάγονται από το 

νοµοθέτη κατ’ εξουσιοδότηση του Συντάγµατος (παρ. 5, 8 και 9).13  

 Οι ειδικοί αυτοί περιορισµοί  στηρίζονται σε αντικειµενικά 

κριτήρια, που θέτει το ίδιο το Σύνταγµα στο άρθρο 14 παρ. 3. Σε 

αυτό το σηµείο εισερχόµαστε πλέον στο κοµµάτι που µας ενδιαφέρει, 

δηλαδή στην δηµόσια αιδώ, αφού όµως πρώτα παρατηρήσουµε πως 

ο τύπος βοηθάει στη ανάπτυξη της προσωπικότητας ενός ατόµου και 

κατ’ επέκταση στη διαµόρφωση της δηµοσίας γνώµης του συνόλου 

από την οποία προκύπτει και η προσβολή της δηµοσίας αιδούς. 

 

4. Προσωπικότητα και Τύπος  

 

α) ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας 

 

 Η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και η ελευθερία του 

τύπου εισχωρούν στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου µέσω κυρίως των 

γενικών ρητρών και των αόριστων νοµικών εννοιών του δικαίου 

αυτού, οι οποίες είναι επιδεκτικές ερµηνείας και έχουν ανάγκη 

πληρώσεως από τις αρχές που καθιερώνουν τα ατοµικά δικαιώµατα. 

Με την πλήρωση και ερµηνεία των παραπάνω διατάξεων, τα ατοµικά 

δικαιώµατα µεταλλάσσονται σε έννοµα αγαθά του ιδιωτικού δικαίου 

και εντάσσονται µε αυξηµένη τυπική ισχύ στις συγκεκριµένες 

διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου (έµµεση τριτενέργεια), δηλαδή 

επενεργούν έµµεσα στις σχέσεις ιδιωτικού δικαίου µέσω των 

διατάξεων για την προστασία της προσωπικότητας και, κυρίως µέσω 

της ΑΚ 57, κατοχυρώνοντας µε συνταγµατική ισχύ την προστασία 

των αγαθών της προσωπικότητας.14 

 Κατά τρόπο έµµεσο τριτενεργεί στο ιδιωτικό δίκαιο και η 

συνταγµατική ελευθερία του τύπου. Εισέρχεται στο πεδίο του 

αστικού δικαίου µέσω της έννοιας του δικαιολογηµένου 

                                                 
13 Π.∆.∆αγτόγλου «Ατοµικά ∆ικαιώµατα», Τόµος Α’, σελ. 522, 523. 
14 Γιάννης Κ. Καράκωστας, «Προσωπικότητα και Τύπος», 2000, σελ. 26-27. 
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ενδιαφέροντος (ΠΚ 367), της ενασκήσεως δικαιώµατος ή 

εκπληρώσεως καθήκοντος που επιβάλλεται από το νόµο (ΠΚ 20) και 

των διατάξεων περί καταστάσεως ανάγκης (ΠΚ 25) και θεµελιώνει 

λόγω άρσεως του παράνοµου χαρακτήρα της άδικης πράξεως. Με 

τον τρόπο αυτό, η ελευθερία του τύπου επηρεάζει στο χώρο του 

αστικού δικαίου την εφαρµογή των διατάξεων για την προστασία της 

προσωπικότητας, υπό την έννοια ότι το δικαιολογηµένο ενδιαφέρον 

ή συµφέρον οδηγεί σε περιορισµό της προστασίας του προσώπου, 

όπου και όταν η ελευθερία του τύπου το επιβάλλει, µετά από ad hoc 

στάθµιση συµφερόντων, την υποχώρηση του αγαθού της 

προσωπικότητας χάριν εξυπηρετήσεως των σκοπών και της 

αποστολής του τύπου.15   

 Από τη σύνθετη αποστολή που αναγνωρίζεται στον τύπο 

απορρέει η ανάθεση σε αυτόν του καθήκοντος διαφυλάξεως ξένων 

συµφερόντων, των συµφερόντων του κοινωνικού συνόλου.16 

  

 

β) διαµόρφωση της κοινής και δηµοσίας γνώµης   µέσω του 

Τύπου 

 

 Ο άνθρωπος έχει την ιδιότητα να σκέπτεται, να οµιλεί και να 

κινείται. Για να συνοµιλήσει όµως, θα πρέπει να έχει σκεφθεί όχι 

βεβαίως κατά τρόπο αόριστο, αλλά συστηµατικό, έτσι ώστε να έχει 

σχηµατίσει µία προσωπική γνώµη. Ως προσωπική γνώµη νοείται 

εκείνο, το οποίο θεωρεί κάποιος ορθό, ως συµπέρασµα µελέτης, 

κρίσεως, πείρας, αντιλήψεως κλπ. Από τη γνώµη πρέπει να 

διακρίνουµε την κλίση ή επιθυµία ή ψυχική διάθεση προς ενέργεια, η 

οποία αποτελεί τη «διάθεση» και προέρχεται από την κινητοποιήση 

                                                 
15 Γιάννης Κ. Καράκωστας, «Προσωπικότητα και Τύπος», 2000, σελ. 27. 
16 Π. Φιλιππίδης, «Η προστασία δεδικαιολογηµένων συµφερόντων επί των 
εγκληµάτων της τιµής», 1965, σελ. 168.  
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του συναισθηµατικού µηχανισµού του ανθρώπου, ενώ η γνώµη 

προέρχεται από την κινητοποίηση του νοητικού µηχανισµού.  

 Ως κοινή γνώµη πρέπει να θεωρήσουµε τη διαµορφώµενη από 

την σύµπτωση των επί µέρους γνωµών της παµψηφίας ή της 

πλειοψηφίας των µελών µιας οµάδας.  Κοινή γνώµη υπάρχει επί 

πολλών και ποικίλων θεµάτων, οπωσδήποτε όµως κοινή γνώµη 

υπάρχει επί παντός θέµατος γενικού βεβαίως ενδιαφέροντος. 

Λέγοντας, λοιπόν, κοινή γνώµη εννούµε την από πολυάριθµη οµάδα 

εκφραζόµενη γνώµη, της οποίας τα µέλη δεν συνδέονται στενά 

µεταξύ τους. 

 Για την διάκριση µεταξύ κοινής γνώµης µικρής και µεγάλης 

οµάδας χρησιµοποιούνται διάφοροι όροι, όπως πχ. η της µεγάλης 

οµάδας καλείται δηµόσια γνώµη, ενώ της µικρής κοινή γνώµη. 

 Από τη δηµόσια γνώµη πρέπει να διακριθεί το δηµόσιο 

αίσθηµα, το οποίο προέρχεται από την κινητοποίηση του 

συναισθηµατικού και όχι του βουλητικού µηχανισµού των ατόµων.17 

 Ο τύπος έχει ως αποστολή την έκφραση της κοινής γνώµης, 

εποµένως µε την δηµοσίευση σε αυτόν των διαφόρων αξιολογικών 

κρίσεων µπορεί να διαµορφώνει την γνώµη των ανθρώπων επί 

κάποιων θεµάτων, έτσι ώστε µε την γενίκευση της γνώµης αυτής να 

δηµιουργηθεί µια δηµόσια γνώµη.  

 Το µόνο που εµποδίζει το σκοπό του τύπου να διαµορφώσει 

αντικειµενικά τη γνώµη των ανθρώπων είναι το γεγονός ότι αποτελεί 

πλέον και αυτός ως θεσµός κοµµάτι της οικονοµικής εκµετάλλευσης. 

Εποµένως, είναι δύσκολο να επιτελέσει «σωστά» το έργο του, 

εφόσον ασκείται µέσω του τύπου επιχειρηµατική δραστηριότητα, η 

οποία πάντοτε επηρεάζεται από τους σκοπούς και τις επιθυµίες των 

ισχυρών. Για το λόγο αυτό υποστηρίζεται και από πολλούς η άποψη 

ότι πλέον δύσκολα µπορεί να αποτελέσει µέσο διαµόρφωσης µιας 

αντικειµενικής κοινής γνώµης.18 

                                                 
17 Γ. Κρίππας, «Η ελευθερία του τύπου», σελ. 16-17. 
18 Γ. Κρίππας, «Η ελευθερία του τύπου», Α.Κονταξής, «Τύπος και ∆ίκαιο», 1989. 
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5. Προσβολές δια του τύπου 

 

α) προσβολή της προσωπικότητας  

 

 Τα έννοµα αγαθά που περικλείονται στο δικαίωµα της 

προσωπικότητας, δεν είναι όλα αντικείµενο προσβολών από τα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης. Είναι εκτός της συνήθους πορείας των 

πραγµάτων δηµοσίευµα ή δηµοσιογραφική έρευνα να οδηγήσουν σε 

προσβολή της ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας, ή σε περιορισµό 

της ελευθερίας κινήσεως. Πληττόµενα, κατά κανόνα, αγαθά από τα 

µέσα µαζικής επικοινωνίας είναι η τιµή, η ιδιωτική ζωή, η εικόνα, ο 

γραπτός και προφορικός λόγος και η σφαίρα του απορρήτου. 

Ειδικότερα, στην πράξη, η τιµή είναι το κατ’ εξοχήν προσβαλλόµενο 

αγαθό µέσω της δηµοσιεύσεως, δηλαδή της χρησιµοποιήσεως και 

διαδόσεως από τον τύπο προσβλητικών πληροφοριών και κρίσεων. 

Αντίθετα, το έννοµο αγαθό του ιδιωτικού βίου, ο γραπτός και 

προφορικός λόγος, ο ψυχικός κόσµος και η εικόνα του προσώπου, 

θίγονται ήδη από τη διενέργεια δηµοσιογραφικής έρευνας, χωρίς να 

απαιτείται να ακολουθήσει δηµοσίευση.19 

 

β) προσβολή της δηµοσίας τάξης   

 

 Η ελευθερία του ατόµου αποτελεί µεν αγαθό, αυτό, όµως, δεν 

επιτρέπεται να αποβεί επιζήµιο για την ολότητα, που τίθεται έτσι σε 

κίνδυνο και αισθάνεται την ανάγκη για τον λόγο αυτό να αντιτάξει 

κατ’ εκείνου το δικό της αγαθό, το οποίο είναι η δηµόσια τάξη. ∆εν 

πρέπει να ξεχνάµε ότι η ελευθερία του τύπου είναι ατοµική ελευθερία 

και µέσο εξασφάλισης της λειτουργίας της  δηµοκρατίας και συνεπώς 

δεν µπορεί να είναι συγχρόνως και επιτρεπτό µέσο υποσκάψεως του 

δηµοκρατικού κράτους. Ελευθερία χωρίς τάξη δεν είναι νοητή. 
                                                 
19 Γιάννης Κ. Καράκωστας, «Προσωπικότητα και Τύπος», 2000, σελ. 68-69. 
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 Η «δηµόσια τάξη» είναι έννοια µε ευρύ και αρκετά ρευστό 

περιεχόµενο. Στο εννιολογικό περιεχόµενο της δηµόσιας τάξης 

ανήκει η δηµόσια ασφάλεια, ησυχία και υγεία, αλλά επίσης 

εντάσσονται σε αυτό και κρατούσες ηθικές και αισθητικές αντιλήψεις, 

τείνει δε, διευρυνόµενο, να ταυτιστεί µε το δηµόσιο ή γενικό 

συµφέρον. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι κάθε µέσο είναι επιτρεπτό 

για την επίτευξη αυτού του σκοπού της προστασίας της δηµόσιας 

τάξης.  Μόνο στο «αστυνοµικό κράτος», που είναι το αντίθετο του 

«κράτους δικαίου», η αρχή της (κρατικής) σκοπιµότητας, η raison d’ 

Etat, υπερισχύει σε βάρος της αρχής της νοµιµότητας. Μέσα σε ένα 

δηµοκρατικό και φιλελεύθερο πολίτευµα η µέριµνα για την 

προστασία της δηµόσιας τάξης πρέπει να ασκείται αποκλειστικά και 

µόνο σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τους νόµους και εντός των ορίων 

τους. Μόνο στις διατάξεις τους έχουν την πηγή τους οι 

συγκεκριµένοι περιορισµοί της ελευθερίας.20  

 

6. Προσβολή της δηµοσίας αιδούς  

 

 Η έννοια της δηµοσίας αιδούς αποτελεί κατα την ερµηνεία της  

µία από τις πιο δύσκολες νοµικές έννοιες, γιατί δεν είναι εφικτή να 

αποδοθεί και αποδεχθεί µιά κοινή για τον όρο αυτόν εννιολογική 

προσέγγιση. Τα διάφορα κρατικά δίκαια χρησιµοποιούν διαφορετικές 

λύσεις για την ερµηνεία, οι οποίες οδηγούν µε διαφορετικό τρόπο και 

σε διαφορετικό αποτέλεσµα την υπαγωγή των πραγµατικών 

περιστατικών στην έννοια αυτή. Οι όροι που δίνονται για τον 

χαρακτηρισµό της προσβολής της αιδούς στα δίκαια των κρατών 

είναι κυρίως δύο: α)«τα χρηστά ήθη» και β)«το άσεµνο». Η χρήση 

των δύο αυτών εννοιών συνδυάζεται στις διάφορες νοµοθεσίες µε 

κάποιες άλλες, όπου η έννοια «των χρηστών ήθών» συνδυάζεται µε 

την έννοια της «δηµόσια ευπρέπειας» και η έννοια «του ασέµνου» 

συνδυάζεται είτε µε την παράλληλη χρήση της «ηθικής» και της 
                                                 
20 Α. Κονταξής, «Τύπος και ∆ίκαιο», 1989, σελ. 462-463. 



 13

«ευπρέπειας», είτε ευθέως και αποκλειστικώς, είτε µε την προσφυγή 

στην «αιδώ» ή την «δηµόσια ηθική»21. Στη χώρα µας 

χρησιµοποιείται το άσεµνο για τον προσδιορισµό της αιδούς, και δη 

της δηµοσίας.  

 

α) η έννοια των χρηστών ηθών 

 

 Παρά το ότι η έννοια της προσβολής της δηµοσίας τάξεως είναι 

ευρύτερη της έννοιας της προσβολής των χρηστών ηθών και της 

δηµόσιας ευπρέπειας, το πεδίο εφαρµογής της τελευταίας είναι 

ευρύτερο εκείνου του ασέµνου. Όπως γίνεται δεκτό στην Γαλλία, η 

προσβολή  των χρηστών ηθών δεν περιορίζεται µόνο στο ακόλαστο 

και στο άσεµνο, αλλά επεκτείνεται, γενικότερα, σε κάθε τι, που 

απευθύνεται στα πιο ταπεινά ένστικτα, κατά τέτοιο τρόπο που να 

προκαλέσει κοινωνική αναταραχή. Όπου, περίπτωση τέτοιας 

προσβολής συντρέχει κάθε φορά που –χωρίς να βρισκόµαστε 

πραγµατικά µπροστά σε άσεµνο- πρόκειται για «περιγραφές που 

έχουν ως σκοπό την αφύπνιση στην φαντασία νοσηρών ιδεών µέσω 

του γυµνού, διεγείροντας τις αισθήσεις και έχοντας χαρακτήρα κατ’ 

εξοχήν άσεµνο». ∆εν θεωρείται σ’ αυτό το µέρος ποινικά κολάσιµο 

το καλλιτεχνικό ή καθαρά περιγραφικό γυµνό, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει, ότι συνιστά λόγο ατιµωρησίας ή ανοχή και η γενική έκλυση 

των ηθών.22   

 

β) η έννοια του ασέµνου 

  

 Αν γλωσσολογικά προσεγγίσουµε την λέξη «άσεµνο», είναι η 

αρνητική έκφραση του σεµνού, δηλαδή άσεµνο είναι το µη σεµνό, το 

απρεπές. Όµως δεν πρέπει να στηρίξουµε την προσέγγισή µας στην 

αρνητική της γλωσσολογική έκφανση, γιατί µεταξύ των δύο υπάρχει 

                                                 
21 Κ. Βουγιούκα, «Το Ποινικό ∆ίκαιο των Ειδικών Ποινικών Νόµων», σελ. 60.  
22 Κ. Βουγιούκα, «Το Ποινικό ∆ίκαιο των Ειδικών Ποινικών Νόµων», σελ. 71-72. 
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µεγάλη κλίµακα περιπτώσεων που στην κοινωνική αντίληψη 

καταδεικνύουν πράγµατι την µεγάλη απόσταση µεταξύ σεµνού και 

ασέµνου, που βρίσκονται στους δύο πόλους.  Για να θεωρηθεί κάτι 

ως άσεµνο πρέπει να περιέχει µια προκλητική και ολοκληρωτική 

άρνηση της σεµνότητας. Οριοθετείται δε το άσεµνο, ως οριακή 

έννοια που είναι, από έναν άλλον παράγοντα: την αιδώ. 

 Η ερµηνευτικές λύσεις που προτείνονται, λοιπόν, για το 

εννιολογικό περιεχόµενο, στηρίζονται στο άσεµνο και στην 

ειδικότερη προσέγγιση της ευρείας αυτής εννοίας κατά τρεις 

θεωρίες: αα) την αντικειµενική (µε απόλυτη έννοια ασέµνου), ββ) 

την υποκειµενική (µε σχετική έννοια ασέµνου) και γγ) την µικτή  

(υποκειµενικο-αντικειµενική). 

 

αα) αντικειµενική θεωρία 

 

 Κατά την θεωρία αυτή, κριτήριο για τον χαρακτηρισµό κάποιου 

δηµοσιεύµατος ως ασέµνου πρέπει να αποτελεί στην προκειµένη 

περίπτωση η κοινή αντίληψη και όχι η υποκειµενική. Εποµένως, το 

έντυπο θα θεωρηθεί άσεµνο, εφόσον «από το περιεχόµενό του 

εµπίπτει στον γενετήσιο τοµέα και προσβάλλει βάναυσα το αίσθηµα 

της αιδούς και της ηθικής»˙ όσες φορές δηλαδή «το ίδιο αυτό 

έντυπο είναι εκ των πραγµάτων πρόσφορο, για να προσβάλλει το 

αίσθηµα της αιδούς και της γενετήσιας ηθικής ή -κατ’ άλλη 

διατύπωση- όταν το δηµοσίευµα προσβάλλει την αιδώ και ιδίως 

προκαλεί γενετήσιο διέγερση, χωρίς να µας ενδιαφέρει αν τελέστηκε 

ή όχι προς το σκοπό αυτό, ο οποίος µπορεί να υπάρχει και εκ των 

υστέρων.23 

 Το γερµανικό ακυρωτικό προπολεµικά έχει εκδώσει σειρά 

αποφάσεων που υποστηρίζουν τη θέση αυτή. 

 Και αυτή η θέση δεν φαίνεται πάντοτε να στερέιται κάποιας 

υποκειµενικής απόχρωσης. Έτσι, ενώ υποστηριζόταν ότι «η ιδιότητα 
                                                 
23 Κ. Βουγιούκα, «Το Ποινικό ∆ίκαιο των Ειδικών Ποινικών Νόµων», σελ. 72. 
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του ασέµνου είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε πράγµατα και 

πράξεις, ώστε είτε να ενυπάρχει σ’ αυτές, είτε να υφίσταται», 

αναγνωριζόταν, εκ του παραλλήλου, ότι «αποτελεί εξαίρεση η 

ύπαρξη πραγµάτων και πράξεων απολύτως και σε όλες τις συνθήκες 

ασέµνων» και ότι η συναφής κρίση «εξαρτάται κατά κανόνα από την 

έρευνα προσώπων, σχέσεων, τόπου, σκοπών, κ.ο.κ.», όχι δε απλώς 

και µόνο «από τη µορφή και το περιεχόµενο της απεικονήσεως του  

εξωτερικού σχήµατος» για το κάθε αντικείµενο για το οποίο 

πρόκειται. Ως περιεχόµενο νοείται δε όχι µόνο αυτό που υποπίπτει 

αµέσως στις αισθήσεις, αλλά και το νόηµα εκείνο, το οποίο δίνει στο 

έργο του ο συγγραφέας, κλπ., και είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτό. 

Εποµένως, θα ήταν δυνατόν να συνοψίσουµε τις απόψεις του 

γερµανικού δικαστηρίου, ως εξής: µόνος ο άσεµνος σκοπός δεν 

µπορεί να καταστήσει άσεµνη κάποια παράσταση και, επιπλέον, ένα 

έργο τέχνης˙ πλην, όµως, αυτός που παρασκευάζει και θέτει στην 

κυκλοφορία τέτοια αντικείµενα, πρέπει να γνωρίζει –ή τουλάχιστον 

να µπορεί να γνωρίζει- ότι µε την συµπεριφορά του προσβάλλει το 

κοινό αίσθηµα της αιδούς και της γενετήσιας ηθικής, χωρίς να 

απαιτείται ειδικότερη πρόθεσή του.24     

 

ββ) υποκειµενική θεωρία 

 

 Η υποκειµενική θεµελίωση, αρνούµενη να θέσει µόνιµα και 

απόλυτα την σφραγίδα του ασέµνου σε προϊόντα της ανθρώπινης 

διανοίας, µε την αντίληψη ότι αυτό το έργο µπορεί να είναι ή όχι 

άσεµνο, ανάλογα µε το σκοπό και τη µορφή υπό την οποία 

κυκλοφορεί, θέτει ως προϋποθέσεις αυτού του χαρακτηρισµού τις 

εξής: i) έντυπο κ.ο.κ. αντικειµενικά πρόσφορο για να προσβάλλει το 

ηθικό αίσθηµα, το γενετήσιο αίσθηµα της αιδούς τρίτου προσώπου, 

χωρίς να αρκεί η προς το σκοπό αυτόν παραγωγή, κυκλοφορία κλπ., 

εκ µέρους του δράστη, όταν είναι στο σύνολό του ακατάλληλο, για 
                                                 
24 Κ. Βουγιούκα, «Το Ποινικό ∆ίκαιο των Ειδικών Ποινικών Νόµων», σελ. 73. 
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να διεγείρει την γενετήσια ορµή, ούτε και το ότι αναφέρεται σε 

σχετικά µε την γενετήσια οµιλία θέµατα˙ ii) την πρόθεση αυτού που 

το συνέγραψε, κυκλοφόρησε, κλπ., είτε για να προκαλέσει ερεθισµό 

ή διέγερση, είτε για να υποκινήσει σε µίµηση των περιγραφοµένων ή 

απεικονιζοµένων πράξεων, ή, τουλάχιστον, τη γνώση για τον άσεµνο 

χαρακτήρα, όπως λέγεται, του αντικειµένου. Εποµένως, για τη 

στοιχειοθέτηση αυτής της πρόθεσης η µεν συνείδηση του δράστη, 

την οποία είναι δυνατόν αυτός να την χρησιµοποιήσει ως µέσο 

ικανοποίησης ακόλαστων επιθυµιών ή αισχρών γενετήσιων τέρψεων, 

δεν αρκεί, ο δε ισχυρισµός αυτού, ότι δεν το θεώρησε άσεµνο, 

καθόλου δεν αποκλείει το υποκειµενικό στοιχείο του συναφούς 

εγκλήµατος. Όσον αφορά την εκτίµηση της ενσωµατωµένης άσεµνης 

προθέσεως, αυτή πραγµατοποιείται εν όψει του συνόλου αυτού και 

όχι βάσει του ασέµνου χαρακτήρα µερικών σηµείων του.25      

 

γγ) µικτή (υποκειµενικο-αντικειµενική) θεωρία 

 

 Κατ’ αυτή τη θεωρία, που υποστηρίχθηκε από το ανώτατο 

οµοσπονδιακό δικαστήριο της Γερµανίας, ο χαρακτηρισµός κάποιου 

αντικειµένου ως ασέµνου αποτελεί συνάρτηση των περιστατικών, 

που κάθε φορά το συνοδεύουν αυτό, και όχι αυτού καθ’ εαυτού του 

γεγονότος ότι άπτεται της γενετήσιας σφαίρας ή ότι άπτεται προς τη 

διέγερση γενετήσιων επιθυµιών. Όπως παρατηρείται σχετικά, 

ανεξάρτητα των ελατηρίων εκείνου, ο οποίος το δηµιούργησε, 

αποφασιστικό στοιχείο είναι µόνο το πρόσφορο αυτού, να οδηγήσει 

σε γενετήσιες απρέπειες. Εποµένως, ενώ δεν πληρούν τους όρους 

της νοµοτυπικής µορφής του αντίστοιχου εγκλήµατος έργα 

λανθάνουσης και µόνο άσεµνης τάσεως, είναι, αντιθέτως ποινικώς 

κολαστέα αντικείµενα αυτά τα λεγόµενα, έστω και αν ο δηµιουργός 

                                                 
25 Κ. Βουγιούκα, «Το Ποινικό ∆ίκαιο των Ειδικών Ποινικών Νόµων», σελ. 74-75. 
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τους επιδιώκει αποκλειστικά καλλιτεχνικούς ή επιστηµονικούς 

σκοπούς.26  

 

7. Έννοια ασέµνου και έργου τέχνης 

 

         Η έννοια του ασέµνου, παρόλο που έχει προσδιορισθεί από τον 

Άρειο Πάγο µε το να ορίσει πότε έχουµε έντυπο που είναι άσεµνο, 

πολύ συχνά έρχεται σε σύγκρουση µε την τέχνη και τα όρια εκείνα 

που είναι δυσδιάκριτο να καθοριστεί, αν ένα αντικείµενο που 

αποτελεί δηµιούργηµα της τέχνης, είναι άσεµνο. Ο ΑΠ θεωρεί, 

λοιπόν, άσεµνο «το έντυπο που απεικονίζει σαρκική συνάφεια 

οµοφύλων ή ετεροφύλων, αυνανισµό, πεολειχία, αιδιολειχία, χρήση 

διαφόρων υλικών αντικειµένων σε θέση γενητικού οργάνου, 

συµµετοχή πλειόνων των δύο προσώπων σε ασελγείς πράξεις...».27  

Επίσης, «αυτό που εις το εσωτερικό του περιγράφει ερωτικάς πράξεις 

και εικονίζει γυµνούς άνδρας και γυναίκας εις πολλά και ποικίλα, 

κατά φύσιν και παρά φύσιν ασελγή και ηδονιστικά συµπλέγµατα, 

σκοπείται δε δι’ αυτών η πρόκλησις αισθησιακής διεγέρσεως της 

γενετησίου ορµής των περιεργαζοµένων ταύτα, ουδεµιάς των εν 

αυτών εικόνων δυναµένης να χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης, ενόψει 

της εκτεθείσης ερωτικής φύσεώς των και του εκχυδαϊσµού της 

ερωτικής πράξεως, ην εµφανίζει κατά τρόπον αντίθετον προς τας εν 

τη κοινωνία κρατούσας ηθικάς αρχάς, µη προκαλουµένης, ως εκ 

τούτου, αισθητικής τινός συγκινήσεως».28  

 Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι η νοµολογία διακρίνει το έργο 

τέχνης από το άσεµνο κατά το ότι το µεν πρώτο δηµιουργεί 

αποκλειστικώς και µόνο αισθητικές συγκινήσεις, ενώ το δεύτερο 

προκαλεί αισθησιακή διέγερση και ενστικτώδεις αφροδισιακές 

παρορµήσεις των αναγνωστών. Το κριτήριο της διάκρισης είναι, 

                                                 
26 Κ. Βουγιούκα, «Το Ποινικό ∆ίκαιο των Ειδικών Ποινικών Νόµων», σελ. 75. 
27 ΑΠ 1106/77, «Έννοια ασέµνου αντικειµένου»,  Π.Χρ. ΚΗ’, σελ. 236.  
28 ΑΠ 254/80, «Άσεµνες περιγραφές και απεικονίσεις σε βιβλίο», Π.Χρ. Λ’, 
σελ.537, ΑΠ 1162/79, «Έννοια αδικηµάτων του τύπου», Π.Χρ. Λ’, σελ.232.   
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λοιπόν, αντικειµενικό, συνεπώς καλλιτεχνικό δηµιούργηµα δεν 

µπορεί να είναι οτιδήποτε παρουσιάζει ως τέτοιο ο κατασκευαστής 

του.29 Ακόµη, για να θεωρηθεί το γυµνό και οι ερωτικές περιπτύξεις 

άσεµνες χρειάζεται να αποτυπώνονται χωρίς να εντάσσονται σε ένα 

ευρύτερο θέµα και αποκοµµένα από οποιονδήποτε προβληµατισµό.30 

Το άσεµνο (σε αντίθεση µε το έργο τέχνης), «ούτε αισθητικήν τινά 

συγκίνηση ή απόλαυση προκαλεί, ούτε αφυπνίζει συναισθήµατα 

πλούσια και λεπτά και δεν αποβλέπει στην ηθικοποίηση του 

ανθρώπου.31 

 Επιπλέον, παρόλο που η νοµολογία έχει απλοποιήσει την 

διάκριση των δύο αυτών εννοιών, υπάρχουν ακόµα πολλές 

περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εύκολη η επίλυση. Γι’ αυτό τον 

λόγο η κρίση που προηγείται κάθε τέτοιου χαρακτηρισµού πρέπει να 

διέπεται από µετριοπάθεια και διάθεση για την ευρύτερη δυνατή 

ερµηνεία του «έργου τέχνης» και να αφήνει ανοιχτή την οδό για 

νέα, πειραµατική καλλιτεχνική δηµιουργία32. Αυτή είναι η µόνη 

σωστή τακτική που πρέπει να ακολουθείται, ενόψει και της 

ελευθερίας της εκφράσεως που κατοχυρώνεται στο άρθρο 14 του 

Συντάγµατος33. Και όπως υποστηρίζει ο Ν.Κ.Ανδρουλάκης «έργο 

τέχνης» είναι κάθε γραπτή ή εικαστική παράσταση που δεν είναι 

πορνογράφηµα34. 

 Για λόγους εννιολογικής ακριβολογίας πρέπει να 

αποσαφηνιστεί η έννοια του πορνογραφήµαος. Υποστηρίζεται ότι 

πορνογράφηµα είναι ένα άσεµνο λογογράφηµα ή εικονογράφηµα 

που χωρίς αµφιβολία δεν συνιστά έργο τέχνης. 

                                                 
29 ΑΠ 1106/77, «Έννοια ασέµνου αντικειµένου»,  Π.Χρ. ΚΗ’, σελ. 236. 
30  Πληµ. Λαρ. 3654/86 (πλειοψ.), «Ζωγραφικοί πίνακες που αναπαριστούν 
γυναικεία και ανδρικά γυµνά και ερωτική συνεύρεση, εφόσον εκφράζουν 
προβληµατισµό και δεν προκαλούν αισθήµατα αποστροφής ή αηδίας στην 
πλειοψηφία των πολιτών, δεν είναι άσεµνα», Π.Χρ. ΛΣΤ’, σελ.950 και σύµφωνες 
παρατηρήσεις Ι.Γιαννίδη. 
31  ΑΠ 668/73 Π.Χρ. ΚΓ’, σελ. 74. 
32 Π.∆.∆αγτόγλου «Ατοµικά ∆ικαιώµατα», Τόµος Α’, σελ. 553. 
33 Α. Στεφανίδης, «Πορνογραφία και Νοµική Πραγµατικότητα», άρθρο στην ΝοµΕπ 
του 1993, σελ. 67.  
34 Ν.Κ.Ανδρουλάκης, “«Άσεµνο» και ποινή σήµερα”, Π.Χρ. ΛΓ’(1983), σελ. 347. 
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 Αν και, αναµφίβολα, τα πορνογραφήµατα παρουσιάζουν στενή 

εννιολογική συγγένεια µε τα άσεµνα (αποτελώντας ειδική κατηγορία 

τους), εντούτοις το γεγονός ότι δεν συνιστούν έργο τέχνης δεν 

αποτελεί το µόνο στοιχείο που τα διακρίνει από αυτά. Η έννοια του 

ασέµνου είναι πολύ ευρύτερη και περιλαµβάνει πέρα από την άµεση, 

κατά κάποιο τρόπο, πρόκληση αισθησιακής διεγερσης (που εξ 

ορισµού επιφέρουν τα πορνογραφήµατα) και υλικά αντικείµενα που 

δεν έχουν τέτοιο προφανή σκοπό («άσεµνα είδη»), καθώς και 

γραπτά ακόµη, τα οποία, ενώ δεν παρέχουν ερεθίσµατα υπαγόµενα 

στη γενετήσια σφαίρα, είναι δυνατόν να θεωρηθούν άσεµνα εάν 

προσβάλλουν κατά το κοινό αίσθηµα την αιδώ µε άλλους τρόπους 

(π.χ. µε «άσεµνες» συµβουλές, οδηγίες, κ.λπ.).35 

 Η διασαφήνιση αυτή έχει µόνο θεωρητικό ενδιαφέρον, γιατί ο 

νόµος36 δεν αναφέρει πουθενά την λέξη πορνογράφηµα, αλλά 

στρέφεται γενικλως εναντίον των ασέµνων. 

 

8. Η αντιµετώπιση της αιδούς από το ν.5060/31 

 

Την έννοια του «ασέµνου ορίζει το άρθρο 30 του νόµου 

5060/193137: «Άσεµνα... είναι τα χειρόγραφα, έντυπα, εικόνες και 

λοιπά αντικείµενα, οσάκις, συµφώνως προς το κοινόν αίσθηµα, 

προσβάλλωσι την αιδώ». Πότε συµβαίνει αυτό ποικίλλει κατά τόπο 

και χρόνο, καθώς και κατά το πρόσωπο του αποδέκτη και την φύση 

του εντύπου. Ο ίδιος νόµος ορίζει ότι «δεν θεωρείται άσεµνον το 

έργον τέχνης ή επιστήµης, πλην καθ’ ήν περίπτωσιν προσφέρεται 

                                                 
35 Α. Στεφανίδης, «Πορνογραφία και Νοµική Πραγµατικότητα», άρθρο στην ΝοµΕπ 
του 1993, σελ. 67. 
36 Ν. 5060/1931 «Περί τύπου, προσβολών της τιµής εν γένει και άλλων σχετικών 
αδικηµάτων». 
37 Ο νόµος αυτός προέρχεται από τη διεθνή σύµβση που υπογάφηκε το 1923 στη 
Γενεύη, στο πλαίσιο της Κοινωνίας των Εθνών, για την καταστολή της 
κυκλοφορίας και του εµπορίου των ασέµνων δηµοσιυµάτων, που κυρώθηκε στην 
Ελλάδα µε το ν. 4311/1929. Η σύµβαση αυτή τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο 
του Lake Success, που κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν.2306/1953.  
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προς πώλησην, πωλείται ή παρέχεται ειδικώς εις πρόσωπα ηλικίας 

κάτω των 18 ετών και προς σκοπούς άλλους εκτός της σπουδής».  

Ενώ όµως αρκεί κατά το νόµο η προσβολή από ένα έντυπο της 

αιδούς για να γίνει η ποινική δίωξη για παράβαση των διατάξεών 

του, κατάσχεση εντύπου επιτρέπεται κατά το Σύνταγµα, µόνο αν 

προσβάλλεται η δηµόσια αιδώς και η προσβολή αυτή είναι προφανής, 

δηλαδή φανερή στον καθένα. ∆εν επιτρέπεται εποµένως, αν είναι 

εύλογα αµφισβητούµενη. 

Με τον όρο «αιδώς» µπορούν να εννοηθούν δύο τινά: η 

αυθόρµητη, ενστικτώδης, δυσάρεστη ψυχική αντίδραση εκείνου που 

ντρέπεται και η ανεξάρτητα από την πραγµατική επέλευση µιας 

αντίδρασης, παράβαση ενός ηθικοκοινωνικού κανόνα που προκαλεί 

(αν όχι επιτάσσει) τη ντροπή ως αντίδραση εκείνων που θα γίνουν 

µάρτυρές της38.  Σύµφωνα µε την προηγηθείσα ανάλυση, το ποινικό 

δίκαιο είναι ορθό να ασχοληθεί µε την αιδώ στην οντική-εµπειρική 

της υπόσταση, αφήνοντας για άλλους κύκλους τη δεοντολογική-

ηθική της πλευρά. Σωστό είναι να θεωρήσουµε ότι ο ν.5060/31 

προστατεύει την ψυχική ηρεµία των πολιτών από το δυσάρεστο 

συναίσθηµα της ντροπής και όχι κάποια ηθική τάξη καθεαυτή39. 

 Το ίδιο σκεπτικό πρέπει να διέπει και την εκτίµηση του όρου 

«κοινό αίσθηµα». Κοινό αίσθηµα δεν είναι κάτι δεοντολογικά 

ορισµένο, προϊόν κάποιας υπερκείµενης ηθικής τάξης, αλλά το 

συγκεκριµένο αίσθηµα της µεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, το 

οποίο, καλώς ή κακώς, υφίσταται40. 

 Η προσβολή που µας ενδιαφέρει δεν αναφέρεται στην αιδώ 

του δράστη, αλλά στην αιδώ των άλλων, µια αιδώς δηλαδή που 

                                                 
38 Ν.Κ.Ανδρουλάκης, “«Άσεµνο» και ποινή σήµερα”, Π.Χρ. ΛΓ’(1983), σελ. 214. 
39 Ν.Κ.Ανδρουλάκης, “«Άσεµνο» και ποινή σήµερα”, Π.Χρ. ΛΓ’(1983), σελ. 221. 
40 Α. Στεφανίδης, «Πορνογραφία και Νοµική Πραγµατικότητα», άρθρο στην ΝοµΕπ 
του 1993, σελ. 69. 
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υπερβαίνει το ενεργούν υποκείµενο41. Η υποκειµενική αντίληψη του 

δράστη περί «αιδούς» δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του42.  

 Σύµφωνα µε απόφαση του Αρείου Πάγου «από το συνδυασµό 

των διατάξεων των άρθρων 29 παρ.1 και 30 του ν. 5060/31, εκτός 

από τα άλλα συνάγεται και ότι για τη στοιχειοθέτηση του 

προβλεποµένου και τιµωρηµένου από τις διατάξεις αυτές εγκλήµατος 

απαιτείται τα αναφερόµενα έργα και αντικείµενα µεταξύ των οποίων 

περιλαµβάνονται και οι κινηµατογραφικές ταινίες να είναι άσεµνα. 

Κατά την έννοια δε των διατάξεων αυτών, εκτός από τις περιπτώσεις 

που αποκλείεται ο χαρακτηρισµός της αυτός γιατί είναι έργα τέχνης ή 

επιστήµης..., είναι άσεµνα, όταν µε αυτά προσβάλλεται κατά το 

κοινό αίσθηµα η δηµόσια αιδώς, ήτοι όταν προσβάλλεται όχι η αιδώς 

ενός ορισµένου προσώπου ή κατά στενή αντίληψη σεµνοτυφία 

ορισµένων ατόµων, αλλά η αιδώς ολόκληρης κατηγορίας 

προσώπων». Και συνεχίζει λέγοντας: «έτσι το έγκληµα αυτό είναι 

αφηρηµένης διακινδύνευσης και η κατά το κοινό αίσθηµα προσβολή 

της δηµοσίας αιδούς, όταν συντρέχει ο όρος της άσεµνης 

προβολής..., υφίσταται και όταν γίνεται γνωστό στον 

προσερχόµενο...»43. 

Έτσι κατά τη νοµολογία ως δηµόσια αιδώς εννοείται η αιδώς 

ολόκληρης κατηγορίας προσώπων και όχι η αιδώς προσώπου ή 

κακώς νούµενη σεµνοτυφία ορισµένων ανθρώπων («η κατηγορία 

εκφράζει τας αντιλήψεις , ου µόνο του µέσου εν γένει µορφωµένου 

κοινωνικού ανθρώπου, αλλά και του έχοντος καλλιτεχνικά 

ενδιαφέροντα, εις ον αποτείνεται συνήθως ο συγγραφέας»44). 

Παρά την ανάπτυξη για κάποια περίοδο της θεωρίας του 

ειδικού κοινού από ορισµένη µερίδα νοµικών, αυτή λόγω της 

                                                 
41 Ν.Κ.Ανδρουλάκης, “«Άσεµνο» και ποινή σήµερα”, Π.Χρ. ΛΓ’(1983), σελ. 213. 
42 ΑΠ 668/73, «Άσεµνο δηµοσίευµα», Π.Χρ. ΚΓ’, σελ. 720. 
43 ΑΠ 1194/87 ΝοΒ 35, σελ. 1448,  «Η άσεµνη κινηµατογρφική ταινία προσβάλλει 
τη δηµόσια αιδώ και όταν γίνεται γνωστό στους προσερχοµένους για την 
παρακολούθησή της ότι πρόκειται για προβολή άσεµνης ταινίας.»   
44 ΑΠ 1194/87 ΝοΒ 35,  «Η άσεµνη κινηµατογραφική ταινία», σελ. 1448 , ΑΠ 
1069/80, «Έννοια ασέµνου εντύπου»,  Π.Χρ. ΛΑ’, σελ. 178 
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καθοδήγησης σε παρακινδυνευµένα αποτελέσµατα, εγκαταλήφθηκε 

από το ξεκίνηµα της αναπτύξεώς της.45 

 

9. Συµπέρασµα 

 

 Τελικά, όταν αναφερόµαστε στο άρθρο 14 παρ. 3 σηµ. δ του 

Συντάγµατος, πρέπει να παραπεµφθούµε όχι σε έναν οποιονδήποτε 

νοµικό όρο, αλλά σε εκείνο το χαρακτηριστικό που προσβάλλει το 

κοινό αίσθηµα. Αυτό το αίσθηµα δεν παραπέµπει στην υποκειµενική 

αντίληψη που µπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος, αλλά σε εκείνη, η 

οποία έχει διαµορφωθεί µέσα από τη κοινωνική ζωή επί συνόλου 

καταστάσεων σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο. ∆ηλαδή, η αντίληψη 

που κυριαρχεί περί του τι προσβάλλει την δηµόσια αιδώ είναι 

διαφορετική από εποχή σε εποχή και από τόπο σε τόπο. Όµως, στα 

πλαίσια µιας έννοµης τάξης υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, 

τα οποία γίνονται αποδεκτά από όλους ή από την πλειοψηφία των 

ανθρώπων.  

 Σε αυτό το σηµείο διαφαίνεται ο ρόλος του τύπου, που 

αποτελεί το συνεκτικό δεσµό µεταξύ των πολιτών ενός κράτους και 

σε πολλά σηµεία διαµορφωτή της κοινής γνώµης αυτών των ατόµων.  

Με αυτόν τον τρόπο πραγµατοποιείται η θετική πλευρά της 

λειτουργίας του τύπου, δηλαδή της διαµόρφωσης µιας υγειούς 

γνώµης που να τύχει αποδοχής από τους πολίτες.  

 Πέρα, όµως, από την οπτική αυτή γωνία ο τύπος µπορεί να 

επιτελέσει και έργο καθαρά χρησιµοθηρικό, αν βρίσκεται στα χέρια 

επιτήδιων, που δεν έχουν ως στόχο να λειτουργεί ο τύπος 

αντικειµενικά απέναντι στους ανθρώπους, αλλά αντίθετα να 

αποτελέσει ένα όπλο για απότερους σκοπούς. Με αυτό τον τρόπο 

σπηλώνεται η φύση του µέσου αυτού και η δηµοκρατία ως θεσµός 

χάνει την δύναµή της. Έστι, η κονά διαµορφούµενη δηµόσια γνώµη 

                                                 
45 ΝοΒ 33, 34 και 35, ανταλλαγή επιστολών για το ζήτηµα αυτό µεταξύ του 
Γ.Κρίππα και του Αλ.Μιχαηλίδη. 
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δεν δηµιουργείται κατά τρόπο αντικειµενικό, αλλά ανάλογα µε τις 

διαθέσεις εκείνων που ελέγχουν τον τύπο. 

 Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, το ίδιο το Σύνταγµα έχει επιτρέψει 

να υπάρχουν περιορισµοί του τύπου, οι οποίοι επιβάλλονται προς 

αποτροπή του φαινοµένου αυτού και προστασία της δηµοκρατικής 

του λειτουργίας. Έτσι στο άρθρο 14 παρ. 3 βρίσκονται αυτοί οι 

ειδικοί περιορισµοί, οι οποίοι επιτρέπουν υπό προϋποθέσεις την 

κατάσχεση του εντύπου µετά την έκδοσή του. 

 Η ελληνική νοµολογία όλα αυτά τα χρόνια έχει διαµορφώσει 

για το «σηµείο δ» του άρθρου αυτού µια πολύ αξιόλογη ερµηνεία. 

Χωρίς να παίρνει θέση έναντι των θεωριών που υπάρχουν για την 

αντίληψη της δηµοσίας αιδούς, υπογραµµίζει πάντως σαν θεµελιώδες 

στοιχείο του άσεµνου την προσβολή της αιδούς του µέσου 

κοινωνικού ανθρώπου, δηλαδή όχι ορισµένου ανθρώπου ή της 

κακώς εννουµένης σεµνοτυφίας ορισµένων ανθρώπων, αλλά 

ολόκληρης κατηγορίας ανθρώπων.  

 Καταλήγουµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι η φύση που 

αναγνωρίζεται στον τύπο είναι τέτοια, ώστε η νοµολογία να γίνεται 

ιδιαιτέρως προσεκτική, όταν πρόκειται να αποφανθεί επί του 

ζητουµένου αυτού, που αναδεικνύει ότι για την εύρυθµη λειτουργία 

µιας δηµοκρατικής κοινωνίας ο τύπος πρέπει να είναι ελεύθερος. 

Εποµένως, οι περιορισµοί του πρέπει να είναι συγκεκριµένοι για να 

µην υπάχρουν άκριτες απαγορεύσεις. Εφόσον, η δικαστηριακή 

πρακτική είναι φειδωλή, το µέσο αυτό παραµένει ελεύθερο να 

διαµορφώνει τις συνειδήσεις των πολιτών και να χαρακτηρίζεται 

ακόµα από το γνωµικό: «ο τύπος είναι η εικόνα και η οµοίωση του 

λαού του».  
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