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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Σν ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηάζρεζε εληχπσλ 

φπσο απηή ζεζπίδεηαη απφ ζην άξζξν 14 ηνπ ηζρχνληνο 

πληάγκαηνο ην νπνίν θαηνρπξψλεη ηελ ειεπζεξία ησλ ηδεψλ 

γεληθά θαη ηνπ ηχπνπ εηδηθφηεξα. Γηα ην ιφγν απηφ ζα επηρεηξεζεί 

αξρηθά ε ζχληνκε παξάζεζε παιαηφηεξσλ αιιά θαη λεψηεξσλ 

θεηκέλσλ εζσηεξηθνχ θαη δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαπηπρζεί ην 

πεξηερφκελν ηεο ειεπζεξίαο ησλ ηδεψλ, ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ 

θαη ν ηχπνο σο πξνζηαηεπφκελνο απφ ην χληαγκα ζεζκφο. Θα 

παξνπζηαζηεί ε νξηνζέηεζε ηεο ειεπζεξνηππίαο θαη νη 

πεξηνξηζκνί ζηνπο νπνίνπο απηή ππφθεηηαη κε έκθαζε ζηελ 

θαηάζρεζε εληχπσλ θαη ηηο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ απηή 

επηηξέπεηαη. ηε ζπλέρεηα ζα παξαηεζεί λνκνινγία ζρεηηθά κε 

ηελ επηηξεπφκελε θαη κε θαηάζρεζε εληχπσλ θαη ζα δνζεί 

έκθαζε ζε πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβάιινληαη αηηήκαηα πνπ 

άκεζα ή έκκεζα ηζνδπλακνχλ κε αλεπίηξεπηε θαηάζρεζε 

εληχπσλ . ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζα παξαηεζεί πίλαθαο 

βηβιηνγξαθίαο θαη λνκνινγίαο. 

                    2.  ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΗΖ 

 

   Ζ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ αλαγλσξίζζεθε γηα πξψηε θνξά ην 

1695 ζηελ Αγγιία  2,5 πεξίπνπ αηψλεο κεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο 

ηππνγξαθίαο  (πεξί ην 1436). Σφηε ε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ είρε 

αξλεζεί λα παξαηείλεη ηελ ηζρχ ηνπ Licensing Act, πνπ φξηδε φηη 

θαλέλα έληππν δελ κπνξνχζε λα εθδνζεί ρσξίο άδεηα, κε 

απνηέιεζκα ηελ παχζε ηεο ινγνθξηζίαο πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλε 

κε ην ζχζηεκα ησλ αδεηψλ. 

   Σν άξζξν 11 ηεο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ηνπ Πνιίηνπ φξηδε φηη «θάζε πνιίηεο κπνξεί λα νκηιεί, λα 

γξάθεη θαη λα εθηππψλεη ειεχζεξα, αλαιακβάλνληαο φκσο 
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επζχλε γηα ηελ θαηάρξεζε απηήο ηεο ειεπζεξίαο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ θαζνξίδεη ν λφκνο.»1 

   Ο  Ρήγαο Βειεζηηλιήο ηε δηαθεξχζζεη ζην πξφηππν 

ζπληαγκαηηθφ θείκελν πνπ ζπλέηαμε, ηε «Νέαλ Πνιηηηθήλ 

Γηνίθεζηλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Ρνχκειεο, ηεο Μηθξάο Αζίαο, ησλ 

Μεζνγείσλ Νήζσλ θαη ηεο Βιαρνκπνγδαλίαο» (άξζξα 7, 122).2 

   Σν άξζξν ε΄ ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ Άζηξνπο(Νφκνο ηεο 

Δπηδαχξνπ) ηνπ 1823 , ην άξζξν 26 ηνπ ζπληάγκαηνο ηεο 

Σξνηδήλαο, ην άξζξν 10 ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1844, ην άξζξν 14 

ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1864/1911, ην άξζξν 16 ηνπ ζπληάγκαηνο 

ηνπ 1927, ην άξζξν 14 ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1952 θαη ην άξζξν 

14 ηνπ ηζρχνληνο ζπληάγκαηνο ηνπ 1975 θαηνρπξψλνπλ ηελ 

ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ αλαγλσξίδνληαο έηζη ην ζεκειηψδε 

ραξαθηήξα ηεο γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο.3 

 εκαληηθά  ζχγρξνλα  δηεζλή θείκελα πνπ  θαηνρπξψλνπλ ηελ 

ειεπζεξνηππία, ηα έρεη επηθπξψζεη ε ειιεληθή πνιηηεία θαη απφ 

ηα νπνία δεζκεχεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 1 είλαη ε 

Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (άξζξν 10),  

ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα 

(άξζξν 19) θαη ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ (άξζξν 19). Παξάιιεια αλακέλεηαη κε ηελ επηθχξσζε 

ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο ζπλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο λα ηεζεί ζε ηζρχ 

ν Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πνπ επίζεο πξναζπίδεη ηελ ειεπζεξνηππία (άξζξν 11 παξ.2). Ο 

Υάξηεο απηφο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία αθνχ γηα πξψηε θνξά  ζα 

ηζρχζεη γηα φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. έλα θνηλφ θείκελν κε 

πιήξε λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα ην νπνίν ζα πξναζπίδεη ηα 

                                                           
1 Γεσξγφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Δπίηνκν πληαγκαηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο 
Αληψλε Ν. άθθνπια 1998, ζει. 513-514 
2 Κνληαμήο Αζαλάζηνο, Σχπνο θαη Γίθαην, Αθνί Π. άθθνπια 1989, ζει. 9 
3 Γεσξγφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Δπίηνκν πληαγκαηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο 
Αληψλε Ν. άθθνπια 1998, ζει. 514 
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αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ κέρξη πξφηηλνο αληηκεησπίδνληαλ σο 

γεληθέο αξρέο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ. 4 

                            3.       ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 

Σν άξζξν 14 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο ( χληαγκα ηνπ 1975 

κεηά ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ 1986 θαη 2001) νξίδεη φηη «Καζέλαο 

κπνξεί λα εθθξάδεη θαη λα δηαδίδεη πξνθνξηθά, γξαπηά θαη δηα 

ηνπ ηχπνπ ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ ηεξψληαο ηνπο λφκνπο ηνπ 

θξάηνπο.» 

    Σν παξαπάλσ άξζξν  ζεκειηψλεη ηελ ειεπζεξία ησλ ηδεψλ 

ηφζν αληηθεηκεληθά σο αξρή, πξνζηαηεχνληαο δειαδή ηελ ηδέα σο 

αγαζφ θαη πξντφλ ηεο πλεπκαηηθήο ππφζηαζεο ηνπ αλζξψπνπ, 

φζν θαη ππνθεηκεληθά σο αηνκηθφ δηθαίσκα (ειεπζεξία ηεο 

γλψκεο) ππέξ ελφο εθάζηνπ θνξέα. Ζ θαηνρχξσζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απηνχ απνξξέεη απφ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ 

άξζξσλ 5 παξ.1 πεξί αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο 

ρψξαο, ην νπνίν εμεηδηθεχεη, θαη 2 παξ.1 γηα ηελ αλζξψπηλε αμία, 

ηελ θαηαζηαηηθή αξρή ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη πεγή φισλ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.5 

Ο «ζηνραζκφο», ην πξνζηαηεπφκελν αγαζφ ηεο δηάηαμεο, 

δειψλεη ηε δηαλνεηηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ελφο αηφκνπ 

ζε έλα νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ εξέζηζκα ή αθφκα επξχηεξα ηελ 

νπνηαδήπνηε αλαθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο. Μπνξεί λα 

πεξηέρεη απφ έλα ηξαγνχδη ή αζηείν έσο κηα δηάιεμε ή κηα 

πνιηηηθή πξνθήξπμε. πγγελείο κε ην ζηνραζκφ έλλνηεο, φρη φκσο 

ηαπηφζεκεο, είλαη ε ζθέςε, ε ζπλείδεζε, ε ηδέα, ε γλψκε θ.ιπ.6 

Δπεηδή σο γεληθφηεξε έλλνηα ν ζηνραζκφο ζπλδέεηαη κε ηε 

                                                           
4 Καξάθσζηαο Ησάλλεο- Σζέβαο Αζαλάζηνο, Ζ λνκνζεζία ησλ Μ.Μ.Δ., 
Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια Αζήλα- Κνκνηελή 2003, ζει. 18-20, 23 
 
5 Καξάθσζηαο Ησάλλεο, Σν Γίθαην ησλ Μ.Μ.Δ., Δθδφζεηο Αληψλε Ν. 
άθθνπια Αζήλα- Κνκνηελή 2005, ζει.23 
6 Γαγηφγινπ Π. Γ., Αηνκηθά Γηθαηψκαηα Ά , Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια 
Αζήλα- Κνκνηελή 2005, ζει.491-492 
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ζθέςε θαη ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηδεψλ πξνηηκάηαη ε «ηδέα» 

σο έλλνηα θαηάιιειε λα εθθξάζεη ην ζπληαγκαηηθφ αγαζφ. 

«Έθθξαζε» είλαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εμσηεξίθεπζε ησλ 

ηδεψλ. Σν χληαγκα ελδεηθηηθά απαξηζκεί 3 ηξφπνπο έθθξαζεο 

(πξνθνξηθφ, γξαπηφ, δηα ηνπ ηχπνπ). Ζ «δηάδνζε» αθνξά ηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ηδεψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

άιινπο αλζξψπνπο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ην απνηέιεζκα ηεο 

έθθξαζεο αθνχ κέζσ απηήο εγθαηαιείπνπλ ηνλ ελδηάζεην θφζκν 

ηνπ αηφκνπ θαη ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςε ησλ άιισλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο παξφηη ην ζπληαγκαηηθφ θείκελν αλαθέξεηαη ξεηά 

κφλν ζην ζηάδην εμσηεξίθεπζεο ηνπ «ζηνραζκνχ», αθνχ νη 

ζηνραζκνί θαζαπηνί είλαη ειεχζεξνη, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 

ζεκειηψλεηαη θαη ε ειεπζεξία δηακφξθσζεο ησλ ηδεψλ, ην 

πξνγελέζηεξν δειαδή ζηάδην ηεο παξαγσγήο ή απνδνρήο ηδεψλ 

θαη ηεο ζπλείδεζεο/πίζηεο ζε ηδέεο. ην ζηάδην απηφ θαίλεηαη ε 

ζηελή ζρέζε ηεο ειεπζεξίαο ησλ ηδεψλ γεληθά θαη ηνπ ηχπνπ 

εηδηθφηεξα κε ηελ ειεπζεξία ηεο πιεξνθνξίαο φπσο απηή 

θαηνρπξψλεηαη κε ην άξζξν 5Α ην νπνίν εηζήρζε κε ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ 2001.Δπίζεο ε δηάηαμε πξέπεη λα εξκελεπζεί 

ηφζν ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά σο ειεπζεξία απνζηψπεζεο ηεο 

γλψκεο. 7 

Απφ ηα παξαπάσ ζπκπεξαίλνπκε πσο ζηνλ ππξήλα ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ, φπσο άιισζηε ζε θάζε δηθαίσκα, 

ζπλππάξρνπλ δχν ζηνηρεία: α) ην πιηθφ ζηνηρείν (corpus), ε 

εμσηεξηθή κνξθή κε ηελ νπνία ην δηθαίσκα γίλεηαη αληηιεπηφ 

ζηνλ πιηθφ θφζκν, δειαδή ζηελ πεξίπησζε ηεο ειεπζεξνηππίαο, 

ην «έληππν»θαη β) ην πλεπκαηηθφ, άπιν ζηνηρείν (animus) πνπ 

ελζσκαηψλεηαη ζην πιηθφ, ελ πξνθεηκέλσ ην «κήλπκα». 

    Φνξείο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ είλαη φια ηα θπζηθά 

πξφζσπα(«Καζέλαο…», εκεδαπνί, αιινδαπνί, αληζαγελείο),  

θαζψο θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ 

δηθαίνπ(παλεπηζηήκηα, πνιηηηθά θφκκαηα θνθ).8 

                                                           
7 Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο, πληαγκαηηθά Γηθαηψκαηα ΄Β Έθδνζε, Δθδφζεηο 
άθθνπια Αζήλα –Θεζζαινλίθε 2008,ζει.535-544 
8 Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο, πληαγκαηηθά Γηθαηψκαηα ΄Β Έθδνζε, Δθδφζεηο 
άθθνπια Αζήλα –Θεζζαινλίθε 2008,ζει.534-535 
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    Σν χληαγκα πέξα απφ ην αηνκηθφ δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο 

έθθξαζεο δηά ηνπ ηχπνπ ζην άξζξν 14 παξ.1 ιφγσ ηεο κεγάιεο 

ζεκαζίαο ηνπ ηχπνπ σο ζεζκνχ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

πινπξαιηζκνχ θαη ζπλεπψο ηεο δεκνθξαηίαο θαηνρπξψλεη ηελ 

ειεπζεξνηππία σο ζεζκηθή εγγχεζε ζηελ παξ.2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

(«Ο ηχπνο είλαη ειεχζεξνο.») ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη φρη κφλν 

νη ζπγθεθξηκέλνη ζε δεδνκέλν ρξφλν θνξείο αιιά θαη νη ζθνπνί 

θαη ε ελ γέλεη απνζηνιή ηνπ ζεζκνχ πνπ έηζη αλαγνξεχεηαη ζε 

δεκφζην ζπκθέξνλ άμην ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο. «Σχπνο» 

θαηά ηελ παξ.1 ζεκαίλεη θάζε κέζνδν εθηππψζεσο ηνπ ιφγνπ 

ηεο γξαθήο ή ηεο εηθφλαο αλεμάξηεηα απφ ην ζθνπφ δηαδφζεσο, 

ελψ θαηά ηελ παξ.2 εδ.1 πεξηιακβάλεη φια ηα έληππα πνπ είλαη 

θαηάιιεια θαη πξννξηζκέλα γηα δηάδνζε.9 

   χκθσλα κε ην άξζξν 1 εδ.1 ηνπ αλαγθαζηηθνχ λφκνπ 

1092/1938 «πεξί ηχπνπ»10, «ηχπνο θαη έληππνλ επί ησλ νπνίσλ 

εθαξκφδνληαη αη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ηνχηνπ, είλαη παλ φ,ηη εθ 

ηππνγξαθίαο ή νηνπδήπνηε άιινπ κεραληθνχ ή ρεκηθνχ κέζνπ 

παξάγεηαη εηο φκνηα αληίηππα θαη ρξεζηκεχεη εηο 

πνιιαπιαζηαζκφλ ή δηάδνζηλ ρεηξνγξάθσλ, εηθφλσλ, 

παξαζηάζεσλ κεηά ή άλεπ ζεκεηψζεσλ, ή κνπζηθψλ έξγσλ κεηά 

θεηκέλνπ ή επεμεγήζεσλ ή θσλνγξαθηθψλ πιαθψλ». 

Αθξηβέζηεξνο ππφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ζα ήηαλ ν νξηζκφο 

πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε ζεσξία: Έληππν είλαη θάζε θείκελν, θάζε 

φρη απιψο δηαθνζκεηηθή εηθαζηηθή παξάζηαζε, θάζε εγγξαθή 

κνπζηθνχ έξγνπ κε θείκελν ή επεμεγήζεηο θαη θάζε ερεηηθφ 

απνηχπσκα απινχ ή κεισδηθνχ ιφγνπ, εθφζνλ έρεη παξαρζεί κε 

κεραληθή ή θπζηθνρεκηθή ή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία θαηάιιειε 

γηα παξαγσγή ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αληηηχπσλ θαη πξννξίδεηαη 

γηα δηάδνζε. 

πλεπψο, έληππα είλαη ηα πξντφληα ηεο ηππνγξαθίαο θάζε 

κνξθήο (έληππα κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ) φπσο νη 

εθεκεξίδεο, ηα πεξηνδηθά, ηα βηβιία, ηα θπιιάδηα, νη 

πξνθεξχμεηο, νη αθίζεο, αιιά θαη νη πξννξηζκέλεο γηα δηάδνζε 
                                                           
9 Καξάθσζηαο Ησάλλεο, Σν Γίθαην ησλ Μ.Μ.Δ., Δθδφζεηο Αληψλε Ν. 
άθθνπια Αζήλα- Κνκνηελή 2005, ζει.23  
10 Καξάθσζηαο Ησάλλεο- Σζέβαο Αζαλάζηνο, Ζ λνκνζεζία ησλ Μ.Μ.Δ., 
Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια Αζήλα- Κνκνηελή 2003, ζει. 32 
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θσηνγξαθίεο, εηθφλεο, παλψ, θνλθάξδεο θνθ, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ χιε ζηελ νπνία είλαη ηππσκέλα (ραξηί, γπαιί, χθαζκα θιπ). 

   Αληηζέησο, ηα απνηππψκαηα θηλεηήο εηθφλαο θαη θσλεηηθήο ή 

ελφξγαλεο κνπζηθήο (θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, βηληενθαζέηεο, 

δίζθνη θνθ.) δελ ππάγνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ εληχπνπ αθνχ 

ξπζκίδνληαη ρσξηζηά ζην άξζξν 15 παξ.1 γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο θσλνγξαθίαο θαη δελ απνιακβάλνπλ 

ηελ ίδηα πξνζηαζία. Δπίζεο, δελ απνηεινχλ έληππα ηνπ άξζξνπ 

14 ηα έληππα δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ή νξγαληζκψλ ή εθείλα πνπ 

εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ηελ νηθνλνκηθή, επαγγεικαηηθή θαη 

θνηλσληθή ζπλελλφεζε (ηηκνθαηάινγνη, αγγειίεο, εθζέζεηο 

πεπξαγκέλσλ, θνηλσληθέο πξνζθιήζεηο θνθ). Δάλ φκσο 

δεκνζηεπηνχλ ζε θάπνην έληππν κε ηελ παξαπάλσ έλλνηα ηνπ 

φξνπ ηφηε θαιχπηνληαη απφ ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ. 11 

   Σα θπξηφηεξα έληππα είλαη ηα βηβιία θαη ηα πεξηνδηθά έληππα. 

Σα ηειεπηαία δηαθξίλνληαη ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά κε ηε 

ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ. χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ 

αλαγθαζηηθνχ λφκνπ 1092/1938 «πεξί ηχπνπ»12, «Δθεκεξίο θαηά 

ηελ έλλνηαλ ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη παλ έληππνλ θαζ‘ εθάζηελ 

ή θαη θαηά ηα κεγαιχηεξα «αιιά ηαθηά παληψο» ρξνληθά 

δηαζηήκαηα κέρξηο ελφο, θαη‘ αλψηαηνλ φξηνλ, κελφο 

εθδηδφκελνλ, θαη πεξηέρνλ χιελ γεληθνχ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ήηνη εηδήζεηο, θξίζεηο επί δεηεκάησλ 

απαζρνινχλησλ ηε δεκνζίαλ γλψκελ, αλαγγειίαο θαη 

δηαθεκίζεηο.» , ελψ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ.1 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ, «Πεξηνδηθφλ θαηά ηελ έλλνηαλ ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη 

παλ έληππνλ, φπεξ εθδίδεηαη άπαμ ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξηκελίαλ, 

εηο ηαθηηθάο εθδφζεηο, θαη ηνπ νπνίνπ ην ελ γέλεη πεξηερφκελνλ 

δελ δίλαηαη λα πξνζδψζε απηψ ηελ θαηά ην άξζξν 4 ηνπ 

παξφληνο έλλνηαλ ηεο εθεκεξίδνο.» 

                                                           
11 Γαγηφγινπ Π. Γ., Αηνκηθά Γηθαηψκαηα Ά , Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια 
Αζήλα- Κνκνηελή 2005, ζει.568-570 θαζψο θαη  Γεσξγφπνπινο 
Κσλζηαληίλνο, Δπίηνκν πληαγκαηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο Αληψλε Ν. 
άθθνπια 1998, ζει. 514-516 
12 Καξάθσζηαο Ησάλλεο- Σζέβαο Αζαλάζηνο, Ζ λνκνζεζία ησλ Μ.Μ.Δ., 
Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια Αζήλα- Κνκνηελή 2003, ζει. 32-33 
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   Ζ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ πεξηιακβάλεη ηδίσο ηηο εμήο κεξηθφηεξεο 

ειεπζεξίεο: 

1. Σελ ειεπζεξία εθδφζεσο, ζπληάμεσο, εθηππψζεσο θαη 

θπθινθνξίαο (απνζηνιήο, δηαλνκήο, πσιήζεσο) θαη ελ 

γέλεη δηαδφζεσο εληχπσλ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ζε 

νπνηνλδήπνηε ρξφλν, ηξφπν, ζρήκα, κε νπνηνλδήπνηε 

λφκηκν ηίηιν, αξηζκφ θπθινθνξίαο θνθ. 

2. Σελ ειεπζεξία ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσο 

ηχπνπ, πξνκήζεηαο απφ νπνπδήπνηε ησλ αλαγθαίσλ 

κεραλεκάησλ, ηνπ ηππνγξαθηθνχ ραξηηνχ θνθ. 

3. Σελ ειεπζεξία ζπιινγήο κε λφκηκν ηξφπν 

πιεξνθνξηψλ(ερεηηθψλ, γξαπηψλ θιπ) θαη επηινγήο ηεο 

πεγήο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη, ηνπ ηφπνπ θαη ρξφλνπ 

ζπιινγήο ηνπο θνθ. 

4. Σελ ειεπζεξία δεκνζίεπζεο εηδήζεσλ, ζρνιίσλ, 

δηαθεκίζεσλ θιπ ζε νπνηνδήπνηε ηφπν ή ρξφλν. 

5. Σελ ειεπζεξία εθινγήο θαη άζθεζεο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ 

επαγγέικαηνο θαη άιισλ ζπλαθψλ πξνο ηνλ ηχπν 

επαγγεικάησλ. 

6. Σελ ειεπζεξία ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο δεκνζηνγξαθηθψλ 

ή άιισλ ζπλαθψλ πξνο ηνλ ηχπν νξγαλψζεσλ 

απαιιαγκέλσλ απφ ηελ θξαηηθή αλάκεημε.13 

                        

4.ΟΡΗΟΘΔΣΖΔΗ ΚΑΗ  ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 

Α. Γεληθέο Οξηνζεηήζεηο 

 

   Κάζε ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα πνπ αζθείηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

γεληθήο θπξηαξρηθήο ζρέζεο, δειαδή ηεο ζρέζεο θξάηνπο – 

                                                           
13 Γαγηφγινπ Π. Γ., Αηνκηθά Γηθαηψκαηα Ά , Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια 
Αζήλα- Κνκνηελή 2005, ζει.570-571, θαζψο θαη Γεσξγφπνπινο 
Κσλζηαληίλνο, Δπίηνκν πληαγκαηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο Αληψλε Ν. 
άθθνπια 1998, ζει. 516-517 
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πνιίηε, νξηνζεηείηαη θαηά ηξφπν, ρξφλν θαη ηφπν. Οη γεληθέο 

νξηνζεηήζεηο ζέηνπλ ην γεληθφ πιαίζην άζθεζεο ηνπ 

ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο ρσξίο φκσο λα ζίγεηαη ν ππξήλαο 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ αγαζνχ. Οη απινί απηνί 

πεξηνξηζκνί δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο θαη ησλ 

ππνινίπσλ ελλφκσλ αγαζψλ πνπ θαηνρπξψλεη ην ζχληαγκα. 

   Καηά ην άξζξν 25 παξ.1 εδ. δ΄ , νη θάζε είδνπο πεξηνξηζκνί  
πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ ζηα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, 
κπνξεί λα πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, εθφζνλ ππάξρεη 
επηθχιαμε ππέξ απηνχ, εθφζνλ δειαδή ν ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο 
αλαζέηεη ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε ηε δηακφξθσζε πεξηνξηζκψλ ησλ 
ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ. ηελ νπζία είλαη επηθχιαμε ππέξ 
ηνπ ζχκθσλνπ κε ην ζχληαγκα λφκνπ, αθνχ ν ηειεπηαίνο νθείιεη 
λα ελεξγήζεη εληφο ησλ ζπληαγκαηηθψο επηηξεπνκέλσλ νξίσλ 
φπσο απηά δηακνξθψλνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ ζπληαγκαηηθψλ 
δηαηάμεσλ. 
      ην άξζξν 14 παξ.1 πεξηέρεηαη κηα γεληθή επηθχιαμε λφκνπ 

(«ηεξψληαο ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο»). Ζ γεληθή απηή ξήηξα, 

ηελ νπνία ζπλαληνχκε θαη ζε άιια άξζξα ηνπ ζπληάγκαηνο, 

δείρλεη φηη ε επηινγή ηνπ ηχπνπ σο κέζνπ έθθξαζεο δελ 

απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε θάζε πνιίηε λα ππαθνχεη ζηνπο 

γεληθνχο λνκηθνχο θαλφλεο ζπκβίσζεο ηεο ρψξαο ηνπ. Ζ 

θξαηνχζα ζεσξία δέρεηαη επηθχιαμε λφκνπ ηφζν ππέξ ηνπ 

ηππηθνχ φζν θαη ηνπ νπζηαζηηθνχ λφκνπ. Δπεηδή , φκσο, 

πηζηεχεηαη φηη θάηη ηέηνην ζρεηηθνπνηεί επηθίλδπλα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη επεηδή δε ζηεξίδεηαη 

επαξθψο απφ ην γξάκκα ηνπ ζπληάγκαηνο (άξζξν 72 παξ.1) 

δερφκαζηε επηθχιαμε ππέξ ηνπ ηππηθνχ, ηνπ λφκνπ ηεο βνπιήο 

θαη φρη ηεο θαλνληζηηθήο πξάμεο ηεο δηνίθεζεο. Παξάιιεια, σο 

λφκνη ηνπ θξάηνπο λννχληαη νη πξνζσπηθά θαη αληηθεηκεληθά 

γεληθνί λφκνη, εθείλνη δειαδή πνπ πξνζηαηεχνπλ έλα έλλνκν 

αγαζφ ελ γέλεη θαη δε ζηξέθνληαη θαηά νξηζκέλνπ πξνζψπνπ(ή 

εληχπνπ) νχηε θαηά νξηζκέλεο γλψκεο(ή πνιηηηθήο θαηεχζπλζεο). 

Οη δεζκεχζεηο απηέο ηεο άζθεζεο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ  

ζπληζηνχλ νηνλεί πεξηνξηζκνχο, απιέο επηδξάζεηο θαη αθνξνχλ 
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απνδνθηκαδφκελεο ζπκπεξηθνξέο φπσο πρ νη πξνζβνιέο ηεο 

ηηκήο.  14            

 

                                          Β. Πεξηνξηζκνί 

 

 ηα πιαίζηα ηεο γεληθήο θπξηαξρηθήο ζρέζεο δε λννχληαη 

πεξηνξηζκνί ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ αθνχ θάηη ηέηνην ζα 

αληίθεηην ζηελ ειεχζεξε δεκνθξαηηθή ηάμε. Αληίζεηα, ζηα πιαίζηα 

ησλ εηδηθψλ ζρέζεσλ, δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, o θνηλφο 

λνκνζέηεο, εθφζνλ βέβαηα ππάξρεη ζρεηηθή ζπληαγκαηηθή 

πξφβιεςε , κπνξεί λα ζεζπίζεη εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ 

αθνξνχλ εηδηθά ηνλ ηχπν. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηνξηζκνί 

απηνί δελ ηζρχνπλ γηα ηα έληππα πνπ είλαη ζπγρξφλσο θαη θαηά 

θχξην ιφγν έξγα ηέρλεο ή επηζηήκεο δηφηη απηά απνιακβάλνπλ 

ηελ απμεκέλε πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 1. Ξερσξηζηή 

πεξίπησζε απνηειεί ε εηδηθή θπξηαξρηθή ζρέζε ηεο θαηάζηαζεο 

πνιηνξθίαο ηνπ άξζξνπ 48  ζχκθσλα κε ην νπνίν ζε 

πεξίπησζε εμσηεξηθνχ ή εζσηεξηθνχ θηλδχλνπ νξηζκέλα άξζξα 

ηνπ , αλάκεζα ηνπο θαη ην άξζξν 14, κπνξνχλ λα αλαζηαινχλ. 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο εηδηθνχο  πεξηνξηζκνχο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ 

ηχπνπ ηζρχνπλ απεπζείαο εθ ηνπ ζπληάγκαηνο, ελψ άιινη 

εηζάγνληαη απφ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε θαη‘ εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

ζπληάγκαηνο. ηελ πξψηε πεξίπησζε αλήθνπλ νη παξ.3, 4, 6 ηνπ 

άξζξνπ 14 πνπ αθνξνχλ ηελ κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ εληχπνπ 

θαηάζρεζή ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηα δηθαζηηθήο παχζεσο ηνπ 

εληχπνπ θαη απαγνξεχζεσο ηεο άζθεζεο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ 

επαγγέικαηνο. ηε δεχηεξε αλήθνπλ νη παξ.5,6,7,8,9 ηνπ άξζξνπ 

14 φπνπ «λφκνο νξίδεη» ηηο πξνυπνζέζεηο ή ηε δηαδηθαζία 

δηάθνξσλ πεξηνξηζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη θαη‘ αξρήλ απφ ην 

ζχληαγκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη 

απεπζείαο απφ ην ζχληαγκα ηζρχνπλ κέζα ζηα εηδηθά, νπζηαζηηθά 
                                                           
14 Γαγηφγινπ Π. Γ., Αηνκηθά Γηθαηψκαηα Ά , Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια 
Αζήλα- Κνκνηελή 2005, ζει.608-610 θαζψο θαη Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο, 
πληαγκαηηθά Γηθαηψκαηα ΄Β Έθδνζε, Δθδφζεηο άθθνπια Αζήλα –
Θεζζαινλίθε 2008,ζει. 155 
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θαη δηαδηθαζηηθά, πιαίζηα ηνπ φπσο καξηπξνχλ νη θξάζεηο «ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο» (άξζξν 14 παξ.3 ππνπαξ.2 

ζηνηρ.δ) θαη «φπσο λφκνο νξίδεη»(άξζξν 14 παξ.6 εδ.1). 15 

Σν ηζρχνλ ζχληαγκα ζεζπίδεη ην θαηαζηαιηηθφ ζχζηεκα κέζσ ηνπ 

νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο 

ζηελ άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ θαη απνξξίπηεη ην 

πξνιεπηηθφ φπσο θαίλεηαη ζην άξζξν 14 παξ.2 εδ. 2 ζχκθσλα 

κε ην νπνίν «Ζ ινγνθξηζία θαη θάζε άιιν πξνιεπηηθφ κέηξν 

απαγνξεχνληαη.». 

 ην πξνιεπηηθφ ζχζηεκα, ην Κξάηνο θαη ηδίσο ε δηνίθεζε 

κπνξνχλ λα παξεκβαίλνπλ πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο, 

επηηξέπνληαο ή απαγνξεχνληαο ηελ εθδήισζε ηεο ή 

παξεκβάιινληαο εκπφδηα θαηά ηελ άζθεζε ηεο. Σα θπξηφηεξα 

πξνιεπηηθά κέηξα  πνπ έρνπλ εθαξκνζζεί αλά ηνπο αηψλεο είλαη: 

α) Ζ ινγνθξηζία, ε νπνία ξεηά αλαθέξεηαη ζην ζχληαγκα καο 

αθνχ απνηειεί ην θπξηφηεξν θαη δξαζηηθφηεξν πξνιεπηηθφ κέηξν. 

πλίζηαηαη ζηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν απφ φξγαλα ηεο δηνίθεζεο 

ησλ ρεηξνγξάθσλ πνπ πξφθεηηαη λα ηππσζνχλ ή ησλ εληχπσλ 

πνπ πξφθεηηαη λα θπθινθνξήζνπλ, ψζηε ε εθηχπσζε ή ε 

θπθινθνξία ηνπο λα γίλεηαη κφλν κεηά απφ άδεηα ηεο αξρήο. β) Ζ 

πξνεγνχκελε άδεηα ηεο αξρήο, ε νπνία δηαθέξεη απφ ηελ εηδηθή 

θαη μερσξηζηή γηα θάζε θχιιν άδεηα ηεο ινγνθξηζίαο, αθνχ 

δίδεηαη εθάπαμ. γ) Ζ εγγπνδνζία γηα ηελ έθδνζε πεξηνδηθνχ 

εληχπνπ, δειαδή ε θαηάζεζε νξηζκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ σο 

εγγχεζεο πνπ κπνξεί λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ δεκνζίνπ αλ ηα 

φζα θαηαρσξίδνληαη ζην έληππν παξαβηάδνπλ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. δ) Ζ βαξεία θνξνινγία ηνπ ράξηνπ. ε) Οη πεξηνξηζκνί 

ζηελ θπθινθνξία ησλ εληχπσλ. ζη) Ζ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή 

παχζε πεξηνδηθά εθδηδφκελνπ εληχπνπ.  δ) Ο θαζνξηζκφο 

                                                           
15 Γαγηφγινπ Π. Γ., Αηνκηθά Γηθαηψκαηα Ά , Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια 
Αζήλα- Κνκνηελή 2005, ζει.624-625 θαζψο θαη Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο, 
πληαγκαηηθά Γηθαηψκαηα ΄Β Έθδνζε, Δθδφζεηο άθθνπια Αζήλα –
Θεζζαινλίθε 2008,ζει. 184-185 
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γεληθψλ ή εηδηθψλ πξνζφλησλ γηα φζνπο αζθνχλ ζπλαθή κε ηνλ 

ηχπν επαγγέικαηα.16 

Καηά ην θαηαζηαιηηθφ ζχζηεκα ε επέκβαζε ηνπ θξάηνπο γίλεηαη 

κεηά ηελ άζθεζε  ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ κε ζθνπφ ηελ 

επηβνιή θπξψζεσλ γηα ηηο ηπρφλ θαηαρξήζεηο ή παξαβάζεηο. ε 

απηφ πεξηιακβάλνληαη: α) Ζ αζηηθή επζχλε ηνπ ηχπνπ(άξζξν 14 

παξ.7) πνπ ζπλίζηαηαη ζε απνδεκίσζε θαη ζε ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε (άξζξα 48 θαη 49 ηνπ αλαγθαζηηθνχ 

λφκνπ 1092/1938,φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα, ην λφκν 1178/1981 θαη 

ηα άξζξα 57, 59, 297επ., 914επ. θαη 932 ΑΚ), β) Ζ πνηληθή 

επζχλε ηνπ ηχπνπ(άξζξν 14 παξ.7) πνπ αθνξά εγθιήκαηα ηνπ 

θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ πνπ ηεινχληαη θαη δηά ηνπ ηχπνπ (πρ 

εζράηε πξνδνζία 134-135ΠΚ, πεξηχβξηζε ζπκβφισλ 155ΠΚ, 

εγθιήκαηα θαηά ηεο ηηκήο 361-369ΠΚ θνθ) θαζψο ελψ 

πεξηιακβάλεη θαη φζεο εηδηθέο πνηληθέο δηαηάμεηο δελ 

θαηαξγήζεθαλ κε ην λφκν 2243/1994. θαη γ) ε θαηάζρεζε 

εληχπσλ, ε νπνία απνηειεί ην θπξηφηεξν θαη πιένλ δξαζηηθφ 

θαηαζηαιηηθφ κέηξν (άξζξν 14 παξ.3,4,6).17 

 

5.ΚΑΣΑΥΔΖ ΔΝΣΤΠΧΝ 

 

Άξζξν 14 παξ.3 : «Ζ θαηάζρεζε εθεκεξίδσλ θαη άιισλ 

εληχπσλ, είηε πξηλ απφ ηελ θπθινθνξία ηνπο είηε χζηεξα απφ 

απηή απαγνξεχεηαη. 

      Καη‘ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε κε παξαγγειία ηνπ 

εηζαγγειέα, κεηά ηελ θπθινθνξία: 

                                                           
16 Γεσξγφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Δπίηνκν πληαγκαηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο 
Αληψλε Ν. άθθνπια 1998, ζει. 517-519 
17  Γεσξγφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Δπίηνκν πληαγκαηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο 
Αληψλε Ν. άθθνπια 1998, ζει. 519 θαη Κνληαμήο Αζαλάζηνο, Αθνί Π. 
άθθνπια 1989, ζει. 472 θαη Κφξζνο Γεκήηξηνο, Σχπνο θαη 
Ραδηνηειεφξαζε Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια Αζήλα – Κνκνηελή 1989 , 
ζει. 40 
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       α) γηα πξνζβνιή ηεο ρξηζηηαληθήο θαη θάζε άιιεο γλσζηήο 

ζξεζθείαο 

       β) γηα πξνζβνιή ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο 

       γ) γηα δεκνζίεπκα πνπ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ζχλζεζε, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηε δηάηαμε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ή 

ηελ νρχξσζε ηεο ρψξαο ή πνπ έρεη ζθνπφ ηε βίαηε αλαηξνπή ηνπ 

πνιηηεχκαηνο ή ζηξέθεηαη θαηά ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ 

θξάηνπο, 

      δ) γηα άζεκλα δεκνζηεχκαηα πνπ πξνζβάιινπλ νινθάλεξα 

ηε δεκφζηα αηδψ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο.» 

Χο θαηάζρεζε λνείηαη γεληθά ε πξάμε κε ηελ νπνία αθαηξείηαη 

απφ νξηζκέλν πξφζσπν ε θαηνρή ζπγθεθξηκέλσλ θηλεηψλ (ή 

αθηλήησλ) πξαγκάησλ θαη απηά δεζκεχνληαη γηα λα εμππεξεηεζεί 

ν ζθνπφο ηεο θαηάζρεζεο.18 

Ζ θαηάζρεζε εληχπσλ παξφηη γεληθά απαγνξεχεηαη είηε πξηλ ( 

πξνιεπηηθά) είηε κεηά (θαηαζηαιηηθά) ηελ θπθινθνξία ηνπο, 

επηηξέπεηαη «θαη‘ εμαίξεζε» ζε 4 πεξηνξηζηηθά απαξηζκνχκελεο 

πεξηπηψζεηο, φπσο θαίλεηαη παξαπάλσ. Σν ζχληαγκα δελ νξίδεη 

ηα έληππα ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε εμαίξεζε απηή. Δπεηδή φκσο 

ν θαλφλαο απφ ηνλ νπνίν παξεθθιίλεη αθνξά ηελ «θαηάζρεζε 

εθεκεξίδσλ θαη άιισλ εληχπσλ» έρεη ππνζηεξηρζεί απφ ηνλ 

αξρηθφ ζπληάθηε ηεο δηάηαμεο ζην ζχληαγκα ηνπ 1864  (ε νπνία 

γηα ηελ αθξίβεηα έθαλε ιφγν γηα «έληππεο δηαηξηβέο») Ν. 

αξίπνιν φηη εμαηξνχληαη ηα βηβιία. Μεηαγελέζηεξα ε ζεσξία θαη 

λνκνινγία ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ππνζηήξημε φηη ε δηάηαμε 

αλαθέξεηαη ζηα έληππα πνπ εμ‘ απφςεσο πεξηερνκέλνπ 

ζπλάπηνληαη πξνο ηελ έλλνηα ηεο εθεκεξίδαο. Πάλησο 

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε ζεκεξηλή δηαηχπσζε θαιχπηεη φια ηα 

έληππα. 19 

                                                           
18 Κφξζνο Γεκήηξηνο, Σχπνο θαη Ραδηνηειεφξαζε Δθδφζεηο Αληψλε Ν. 
άθθνπια Αζήλα – Κνκνηελή 1989 , ζει 32  
19 Γαγηφγινπ Π. Γ., Αηνκηθά Γηθαηψκαηα Ά , Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια 
Αζήλα- Κνκνηελή 2005, ζει.626 θαη Κφξζνο Γεκήηξηνο, Σχπνο θαη 
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Οη πεξηπηψζεηο απηέο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηε ζπνπδαηφηεξε 

νκάδα πεξηνξηζκψλ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ, ππφθεηληαη ζε 

1)ρξνληθνχο, 2)αληηθεηκεληθνχο θαη 3)δηαδηθαζηηθνχο φξνπο:  

1) Ο ρξνληθφο φξνο είλαη ην φηη επηηξέπεηαη κφλν κεηά ηελ 

θπθινθνξία, αθνχ πξηλ απφ απηή ζα ήηαλ απαγνξεπκέλνο 

πξνιεπηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξνηππίαο (άξζξν 14 παξ. 2 

εδ.2 θαη παξ.3 ππνπαξ.1).Πξαθηηθά θπθινθνξία είλαη ε ελέξγεηα 

ηεο απνζηνιήο, δηαλνκήο ή πσιήζεσο ηνπ εληχπνπ θαη δειψλεη 

ηε δεκνζίεπζε, ην γεγνλφο φηη ην έληππν έγηλε «δεκφζην», 

πξνζηηφ ζην θνηλφ.20 

2) Αληηθεηκεληθνί φξνη είλαη νη πεξηζηάζεηο πνπ πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ γηα επηηξαπεί ε θαηάζρεζε: 

α) « πξνζβνιή ηεο ρξηζηηαληθήο θαη θάζε άιιεο γλσζηήο 

ζξεζθείαο» 

 Ζ δηάηαμε απηή ζπλάδεη ηφζν κε ην άξζξν 3 πνπ αλαγλσξίδεη 

σο επηθξαηνχζα ζηελ Διιάδα ηε ζξεζθεία ηεο Αλαηνιηθήο 

Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνχ, φζν θαη κε ην άξζξν 13 

παξ.2 πνπ αλαγλσξίδεη ηελ ειεπζεξία θάζε γλσζηήο ζξεζθείαο 

θαη ην αλεκπφδηζην ηεο ηέιεζεο ηεο ιαηξείαο ηεο. Χο ρξηζηηαληθή 

λνείηαη ε ζξεζθεία θάζε ρξηζηηαληθνχ δφγκαηνο θαη φρη κφλν ηεο 

Αλαηνιηθήο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνχ. Γλσζηή είλαη 

θάζε ζξεζθεία ηεο νπνίαο ηα δφγκαηα θαη ε ιαηξεία είλαη θαλεξά 

θαη φρη θξπθά. Ζ πξνζβνιή ζξεζθείαο κπνξεί λα γίλεη κε 

νπνηαδήπνηε απαγνξεπκέλε απφ ην λφκν ζπκπεξηθνξά ρσξίο λα 

δηαπξάηηεηαη απαξαίηεηα θαη πνηληθφ αδίθεκα. Έηζη πξνζβνιή 

κπνξεί λα ππάξμεη κε πξνζειπηηζκφ(άξζξν 13παξ.2 ), κε 

κεηάθξαζε ησλ θεηκέλσλ ηεο Αγίαο Γξαθήο ζε άιιν γισζζηθφ 

ηχπν ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο θαη ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ(άξζξν 3παξ.3),κε ηελ θαζχβξηζε 

ζξεζθεπκάησλ(άξζξν 199ΠΚ) θνθ21 Έρεη, έηζη, ππνζηεξηρζεί 

                                                                                                                                                                  

Ραδηνηειεφξαζε Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια Αζήλα – Κνκνηελή 1989 , 
ζει 33 
20 Γαγηφγινπ Π. Γ., Αηνκηθά Γηθαηψκαηα Ά , Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια 
Αζήλα- Κνκνηελή 2005, ζει.627 
21  Γεσξγφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Δπίηνκν πληαγκαηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο 
Αληψλε Ν. άθθνπια 1998, ζει. 521 , Γαγηφγινπ Π. Γ., Αηνκηθά Γηθαηψκαηα 
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απφ ηε λνκνινγία φηη «ε νινθιεξσηηθή απαγφξεπζε ηνπ 

δεκφζηνπ αληηζξεζθεπηηθνχ ιφγνπ κπνξεί λα γίλεη θαη‘ εμαίξεζηλ 

απνδεθηή φηαλ ν ηξφπνο ηνπ νκηιεηή είλαη ηφζν βάλαπζα 

πεξηθξνλεηηθφο, πξνθιεηηθφο ή εμπβξηζηηθφο, ψζηε λα 

ζπλεπάγεηαη ηελ άξλεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ησλ 

άιισλ, νπφηε ράλεη ην δηθαίσκα ζηελ αλνρή απφ κία 

δεκνθξαηηθή, πινπξαιηζηηθή θνηλσλία κε αλνηρηφ πλεχκα, πνπ 

δηθαηνχηαη ηφηε θαη είλαη αλαγθαίν  λα ακπλζεί έηζη κε ην έζραην 

θαη δξαζηηθφηεξν κέζν πνπ δηαζέηεη, αθνχ θάζε επηφηεξν είλαη 

απξφζθνξν» .22 

β) « πξνζβνιή ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο» 

 Σν ζχληαγκα ηνπ 1952 αλαθεξφηαλ ζην Βαζηιέα ην Γηάδνρν, ηηο 

ζπδχγνπο θαη ηα ηέθλα ηνπο. Ζ ηζρχνπζα δηάηαμε αθνξά κφλν ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη φρη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ.Ζ 

πξνζβνιή πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ην πξφζσπν θαη φρη κε ην 

αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ (ηελ πεξηχβξηζε αξρήο ηνπ άξζξνπ 181ΠΚ 

πξηλ αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν33 παξ.6 ηνπ Ν.2172/1993) θαηά 

ην άξζξν 168ΠΚ (πξνζβνιέο θαηά ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο). Ζ δηάηαμε απηή πξνέξρεηαη απφ ην απαξαβίαζην 

ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Βαζηιέσο θαη ζεσξείηαη πσο δε ζπλάδεη κε 

ηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ πνιηηεχκαηνο)23 

γ) « δεκνζίεπκα πνπ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχλζεζε, 

ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηε δηάηαμε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ή ηελ 

νρχξσζε ηεο ρψξαο…»  

Δδψ απαηηείηαη «απνθάιπςε» γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη κπζηηθή 

πιεξνθνξία. Αληίζεηα, γηα γλσζηή πιεξνθνξία, δειαδή 

πιεξνθνξία πνπ είηε δελ ππήξμε πνηέ κπζηηθή είηε έρεη ήδε 

                                                                                                                                                                  

Ά , Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια Αζήλα- Κνκνηελή 2005, ζει.627  θαη 
Κφξζνο Γεκήηξηνο, Σχπνο θαη Ραδηνηειεφξαζε Δθδφζεηο Αληψλε Ν. 
άθθνπια Αζήλα – Κνκνηελή 1989 , ζει 33-34 
22 ΔΓ-1-06/2006, Πνηλ.Υξ. 2007, ζει. 461 

 
23 Γεσξγφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Δπίηνκν πληαγκαηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο 
Αληψλε Ν. άθθνπια 1998, ζει. 521θαη Γαγηφγινπ Π. Γ., Αηνκηθά 
Γηθαηψκαηα Ά , Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια Αζήλα- Κνκνηελή 2005, 
ζει.627-628  
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απνθαιπθζεί λφκηκα ή παξάλνκα δε ρσξεί θαηάζρεζε. Ζ 

δεκνζίεπζε πιεξνθνξίαο πνπ έγηλε παξάλνκα γλσζηή γηα 

δεχηεξε θνξά κπνξεί λα κελ νδεγεί ζε θαηάζρεζε, αιιά 

επηζχξεη πνηληθφ θνιαζκφ ( άξζξα 146 θαη 148 ΠΚ γηα 

παξαβίαζε κπζηηθψλ ηεο πνιηηείαο θαη θαηαζθνπεία αληίζηνηρα). 

Παξαηαχηα δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε ηελ αλάγθε ηνπ θνηλνχ λα 

πιεξνθνξείηαη γηα ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εζληθή άκπλα. 

πλεπψο δελ πξέπεη λα γίλεη δεθηή ε ζεσξία ηνπ κσζατθνχ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνθάιπςε απνηειεί θαη ε δηάηαμε 

γλσζηψλ επηκέξνπο πιεξνθνξηψλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

απνθαιχπηεηαη ε ζπλνιηθή έλλνηα ή ζεκαζία, πνπ δελ 

πξνέθππηε απφ ηελ θάζε κηα επηκέξνπο πιεξνθνξία, γηαηί, φπσο 

απεθάλζε ζρεηηθά ην γεξκαληθφ Οκνζπνλδηαθφ Γηθαζηήξην, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ έξγν ηνπ ηχπνπ λα ζπιιέγεη εηδήζεηο θαη λα ηηο 

ζπλζέηεη ζε κηα εληαία εηθφλα θαη λα ζπλάγεη ζπκπεξάζκαηα.24 

«…ή πνπ έρεη ζθνπφ ηε βίαηε αλαηξνπή ηνπ πνιηηεχκαηνο ή 

ζηξέθεηαη θαηά ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ θξάηνπο» 

 Δδψ απαηηείηαη ζθνπφο εθαξκνγήο βίαο ν νπνίνο πξέπεη λα 

ζπληξέρεη ζην «δεκνζίεπκα» φπσο θαη ζηελ αληηθεηκεληθή 

ππφζηαζε ηεο «επηβνπιήο ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο ρψξαο» άξζξν 

138ΠΚ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην ζχληαγκα ηνπ 1952, ζε 

αληίζεζε κε ην ηζρχνλ, απαηηνχζε «ζηαζηαθφ ραξαθηήξα» ελψ 

επέηξεπε ηελ θαηάζρεζε «έλεθα δεκνζηεχκαηνο απνηεινχληνο 

πξφθιεζηλ εηο δηάπξαμηλ εγθιήκαηνο εζράηεο πξνδνζίαο».25 

δ) «άζεκλα δεκνζηεχκαηα πνπ πξνζβάιινπλ νινθάλεξα ηε 

δεκφζηα αηδψ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο.»  

                                                           
24 , Γαγηφγινπ Π. Γ., Αηνκηθά Γηθαηψκαηα Ά , Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια 
Αζήλα- Κνκνηελή 2005, ζει.628-629  
25 Γεσξγφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Δπίηνκν πληαγκαηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο 
Αληψλε Ν. άθθνπια 1998, ζει. 521θαη Γαγηφγινπ Π. Γ., Αηνκηθά 
Γηθαηψκαηα Ά , Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια Αζήλα- Κνκνηελή 2005, 
ζει.629-630  
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Σν άξζξν 30 ηνπ λφκνπ 5061/193126 (ην νπνίν δηαηεξήζεθε 

ξεηψο ζε ηζρχ βάζεη ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

κφλνπ ηνπ λφκνπ 2243/1994) νξίδεη: «Άζεκλα θαηά ηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ζεσξνχληαη ηα 

ρεηξφγξαθα, έληππα, εηθφλεο θαη ινηπά αληηθείκελα, φηαλ 

ζχκθσλα κε ην θνηλφ αίζζεκα πξνζβάινπλ ηελ αηδψ. Γελ 

Θεσξνχληαη άζεκλα ηα έξγα ηέρλεο ή επηζηήκεο θαη ηδίσο απηά 

πνπ αλήθνπλ ζηελ πνιηηηζηηθή δεκηνπξγία ηεο αλζξσπφηεηαο ή 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο, 

εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε φπνπ πξνζθέξνληαη πξνο πψιεζε, 

πσινχληαη ή παξέρνληαη εηδηθά, ζε πξφζσπα ειηθίαο θάησ ησλ 

18 εηψλ θαη γηα ζθνπνχο άιινπο, εθηφο απφ ηε ζπνπδή.» 

Σν παξαπάλσ άξζξν επηηξέπεη ηελ πνηληθή δίσμε γηα έληππν 

πνπ πξνζβάιιεη ηελ αηδψ. Γηα λα επηηξαπεί φκσο θαηάζρεζε ηνπ 

εληχπνπ ζα πξέπεη λα πξνζβάιιεηαη ε «δεκφζηα αηδψο»(φρη 

κφλν ε αηδψο ηνπ κελχνληνο) θαη κάιηζηα «νινθάλεξα», κε 

ηξφπν πξνθαλή θαη αληηιεπηφ απφ φινπο θαη πάλησο φρη ζε 

πεξίπησζε πνπ ε πξνζβνιή είλαη εχινγα ακθηζβεηνχκελε. « 

Άζεκλα», ζπλεπψο, είλαη ηα έληππα εθείλα πνπ θαηά ην θνηλφ 

αίζζεκα, δειαδή ην αίζζεκα ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ 

πνιηηψλ πξνζβάιινπλ ηελ αηδψ, ελψ «αηδψο» είλαη ην 

δπζάξεζην ζπλαίζζεκα θαη ε απνζηξνθή πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ηέηνηα αληηθείκελα (πρ δηαθεκίζεηο, αγγειίεο, 

δεκφζηα έθζεζε θαη πεξηγξαθή εξσηηθψλ πξάμεσλ πξνο εξσηηθή 

δηέξέζηζε θνθ) ζε απξνζδηφξηζην αξηζκφ πξνζψπσλ, έηζη ψζηε 

θαζέλαο λα ληξέπεηαη ηνλ άιιν θαη φινη καδί λα ζέινπλ λα 

απαιιαγνχλ απφ απηφ. 27 

 Δπνκέλσο πξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ ησλ άξζξσλ 29 παξ. 

1 εδ. Α θαη 30 εδ. Α ηνπ λφκνπ 5060/1931, φπσο θαη ηεο 

πξναλαθεξζείζαο θαζχβξηζεο ζξεζθεπκάησλ (199ΠΚ) είλαη ε 

δεκφζηα εζηθή, ην γεληθφ ζπκθέξνλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη 

                                                           
26 Καξάθσζηαο Ησάλλεο- Σζέβαο Αζαλάζηνο, Ζ λνκνζεζία ησλ Μ.Μ.Δ., 
Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια Αζήλα- Κνκνηελή 2003 , ζει. 28-29 
27 ΑΠ1055/1998, Πνηλ.Υξ.1999 ζει.584 
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φρη ηνπ θαζελφο αηφκνπ , ζην νπνίν αληαλαθινχλ εκκέζσο νη 

ζπλέπεηεο ηεο πξνζβνιήο ηεο δεκνζίαο αηδνχο. 28 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παιαηφηεξα ζπληάγκαηα θαηνρχξσλαλ 

ηελ ειεπζεξία ηεο γλψκεο θαη ηνπ ηχπνπ γηα φινπο ηνπο Έιιελεο 

ππφ ηνλ φξν «λα κελ αληηβαίλσζηλ εηο ηαο θνηλψο απνδεδεγκέλαο 

αξράο ηεο εζηθήο» (άξζξν ε‘ ζπληάγκαηνο ηνπ Άζηξνπο) ή «εηο 

ηελ ζεκλφηεηα» (άξζξν 26 ζπληάγκαηνο ηεο Σξνηδήλαο) γεγνλφο 

πνπ καξηπξά ζεμνθεληξηθή εζηθή ε νπνία επηβηψλεη κέρξη 

ζήκεξα.29 

3) Άξζξν 14 παξ.4 «‘ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ν εηζαγγειέαο κέζα ζε είθνζη ηέζζεξηο ψξεο απφ 

ηελ θαηάζρεζε, νθείιεη λα ππνβάιιεη ηελ ππφζεζε ζην δηθαζηηθφ 

ζπκβνχιην, θαη απηφ, κέζα ζε άιιεο είθνζη ηέζζεξηο ψξεο, νθείιεη 

λα απνθαζίζεη γηα ηε δηαηήξεζε ή ηελ άξζε ηεο θαηάζρεζεο, 

δηαθνξεηηθά ε θαηάζρεζε αίξεηαη απηνδηθαίσο. Σα έλδηθα κέζα 

ηεο έθεζεο θαη ηεο αλαίξεζεο επηηξέπνληαη ζηνλ εθδφηε ηεο 

εθεκεξίδαο ή άιινπ εληχπνπ πνπ θαηαζρέζεθε θαη ζηνλ 

εηζαγγειέα.» 

Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ην ζχληαγκα ζεζπίδεη απζηεξνχο 

δηαδηθαζηηθνχο φξνπο κε ζηφρν λα δηαζθαιίζεη αθελφο πιήξε 

δηθαζηηθφ έιεγρν σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

θαηάζρεζεο θαη ελ γέλεη ηνπ ζπληαγκαηηθψο ζεκηηνχ απηήο θαη 

αθεηέξνπ ηελ άξζε ηεο εθθξεκφηεηαο ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Έηζη ν εηζαγγειέαο νθείιεη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ 

θαηάζρεζε, ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα (ηνλ 

αλαθξηηή ή ηνπο αλαθξηηηθνχο ππαιιήινπο) κε δηθή ηνπ 

παξαγγειία  (άξζξν 14 παξ.3 εδ.2), λα ππνβάιεη ηελ ππφζεζε 

ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην, πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν είλαη ην 

ζπκβνχιην ησλ πιεκκειεηνδηθψλ. Σν ηειεπηαίν κε ηε ζεηξά ηνπ 

                                                           
28 ΑΠ 1/2000, Πνηλ.Υξ.2000 ζει. 12 
29 Γεσξγφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Δπίηνκν πληαγκαηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο 
Αληψλε Ν. άθθνπια 1998, ζει. 521-522θαη Γαγηφγινπ Π. Γ., Αηνκηθά 
Γηθαηψκαηα Ά , Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια Αζήλα- Κνκνηελή 2005, 
ζει.630-631 θαη Κφξζνο Γεκήηξηνο, Σχπνο θαη Ραδηνηειεφξαζε Δθδφζεηο 
Αληψλε Ν. άθθνπια Αζήλα – Κνκνηελή 1989 , ζει 35-36 
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νθείιεη λα απνθαλζεί γηα ηε δηαηήξεζε ή ηελ άξζε ηεο 

θαηάζρεζεο εληφο άιισλ 24 σξψλ, αιιηψο, αλ νη πξνζεζκίεο 

απηέο (είηε ε κία, είηε ε άιιε) δελ ηεξεζνχλ, ε θαηάζρεζε αίξεηαη 

απηνδηθαίσο. χκθσλα κε ην άξζξν 168 παξ.1 εδ. ηειεπηαίν ηνπ 

ΚΠνηλΓ ε 24σξε πξνζεζκία δηαξθεί «θαζ‘ φιελ ηελ ηελ 

επνκέλελ ηεο ελάξμεσο εκέξα», ελψ παξάιιεια  ζηελ παξ1 εδ. 

1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη ν ππνινγηζκφο απηφο αλαθέξεηαη 

«εηο ηαο ππφ ηνπ παξάληνο θψδηθνο νξηδνκέλαο πξνζεζκίαο». 

πλεπψο, ε 24σξε πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ψξα ζε ψξα. 30 

Αξκφδηνο λα παξαγγείιεη ηελ θαηάζρεζε είλαη ν εηζαγγειέαο 

πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ θαηά ηφπνλ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ ελψπηνλ 

ηνπ νπνίνπ αζθείηαη ε δίσμε γηα ην ζπληειεζζέλ αδίθεκα. 

Δηδηθφηεξα γηα έληππν πνπ εθδφζεθε ζηελ εκεδαπή αξκφδηνο 

είλαη ν εηζαγγειέαο ηνπ ηφπνπ δεκνζίεπζεο φπσο απηή νξίδεηαη 

ζην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ 1092/1938 θαζψο θαη ηνπ ηφπνπ ηεο 

θαηνηθίαο ή ηεο πξνζσξηλήο δηακνλήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

ε αληίζεζε κε ηα παιαηφηεξα, απφ ην 1864, ζπληάγκαηα, ηα 

νπνία επέηξεπαλ ηελ άζθεζε αλαθνπήο θαηά ηνπ βνπιεχκαηνο 

ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ κφλν ζε εθείλνλ πνπ δεκνζίεπε ην 

θαηαζρεζέλ (δειαδή ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο θαηά λφκν 

ππεχζπλνπο γηα ην ππφ θξίζηλ έληππν), ην ηζρχνλ δίλεη ηα έλδηθα 

κέζα ηεο έθεζεο θαη ηεο αλαίξεζεο ηφζν ζηνλ εθδφηε ηνπ 

εληχπνπ φζν θαη ζηνλ εηζαγγειέα, γεγνλφο βέβαηα πνπ κπνξεί λα 

παξαηείλεη ηελ εθθξεκφηεηα.  

 Ζ θαηάζρεζε είλαη πξνζσξηλή θαηάζηαζε. Ζ κεηέπεηηα ηχρε ησλ 

θαηαζρεζέλησλ ζα θξηζεί νξηζηηθά απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ην 

νπνίν δηαηάμεη είηε ηελ απφδνζή ηνπο ζηνλ θάηνρν ηνπο είηε ηε 

δήκεπζε θαη θαηαζηξνθή ηνπο βάζεη ησλ άξζξσλ 76 ΠΚ θαη 373 

ΚΠνηλΓ, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 2 ηνπ λφκνπ 5060/1931 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα άζεκλα δεκνζηεχκαηα.31 

                                                           
30 ΑΠ332/2001, Πνηλ.Υξ.2002, ζει.559  

 
31 Γεσξγφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Δπίηνκν πληαγκαηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο 
Αληψλε Ν. άθθνπια 1998, ζει. 522 θαη Γαγηφγινπ Π. Γ., Αηνκηθά 
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χκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ.6 «Σν δηθαζηήξην, χζηεξα απφ 

ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θαηαδίθεο κέζα ζε κία πεληαεηία γηα δηάπξαμε 

ησλ εγθιεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3, 

δηαηάζζεη ηελ νξηζηηθή ή πξνζσξηλή παχζε ηεο έθδνζεο ηνπ 

εληχπνπ θαη, ζε βαξηέο πεξηπηψζεηο, ηελ απαγφξεπζε ηεο 

άζθεζεο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ επαγγέικαηνο απφ ην πξφζσπν 

πνπ θαηαδηθάζηεθε, ‗φπσο λφκνο νξίδεη. Ζ παχζε ή ε 

απαγφξεπζε αξρίδνπλ αθφηνπ ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε  γίλεη 

ακεηάθιεηε.» 

Πξφθεηηαη γηα κία ηδηαηηέξσο απζηεξή θαη άηεγθηε δηάηαμε 

δεδνκέλνπ φηη ην δηθαζηήξην δε «δχλαηαη λα δηαηάμεη», αιιά 

«δηαηάζζεη», ρσξίο δειαδή λα έρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα, ηελ 

νξηζηηθή ή πξνζσξηλή παχζε ηεο έθδνζεο ηνπ εληχπνπ ή ηελ 

απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ επαγγέικαηνο 

κέηξα απηά είλαη ζπγρξφλσο θαηαζηαιηηθά αθνχ απνζθνπνχλ 

ζηελ απζηεξφηεξε ηηκσξία φζσλ επαλεηιεκκέλα έρνπλ ππνπέζεη 

ζηηο πξάμεηο ησλ ηεζζάξσλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξ.3 θαη 

πξνιεπηηθά αθνχ έηζη απνηξέπεηαη ν θίλδπλνο γηα εθ λένπ 

επαλάιεςε ηνπο. Δηζάγεηαη δειαδή εμαίξεζε απφ ηελ παξ.2 ηνπ 

ίδηνπ άξζξνπ πνπ πξνβιέπεη ξεηά φηη ηα πξνιεπηηθά κέηξα 

απαγνξεχνληαη. 

Ζ παχζε, πνπ κφλν ζε πεξηνδηθά εθδηδφκελα έληππα κπνξεί λα 

επηβιεζεί, δηαηάδεηαη κεηά απφ 3 θαηαδίθεο πνπ έγηλαλ εληφο 5 

εηψλ γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ ηχπνπ ηεο παξ.3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

ρσξίο φκσο λα απαηηείηαη λα είρε επηβιεζεί θαηάζρεζε. Μπνξεί 

,επίζεο, λα είλαη πξνζσξηλή ή νξηζηηθή. Σν ίδην ην ζχληαγκα δελ 

πξνβιέπεη ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο παχζεο θαη αθήλεη ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε(« φπσο λφκνο νξίδεη»). 

Δπεηδή φκσο πξφθεηηαη γηα θαη‘ εμαίξεζε ζεζπηδφκελν 

πξνιεπηηθφ κέηξν, ν λνκνζέηεο ζα πξέπεη λα ηελ νξίζεη φζν ην 

δπλαηφλ ζπληνκφηεξε. ε βαξηέο πεξηπηψζεηο επηβάιιεηαη 

παξάιιεια θαη ε απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο ηνπ 

δεκνζηνγξαθηθνχ επαγγέικαηνο απφ ην πξφζσπν πνπ 

θαηαδηθάζηεθε. Ζ παχζε ή ε απαγφξεπζε αξρίδνπλ αθ ‘φηνπ ε 

                                                                                                                                                                  

Γηθαηψκαηα Ά , Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια Αζήλα- Κνκνηελή 2005, 
ζει.631 
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απφθαζε έρεη θαηαζηεί ακεηάθιεηε θαη δελ ππφθεηηαη πιένλ ζε 

πξνζβνιή κε ηαθηηθφ ή έθηαθην έλδηθν κέζν.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ην ζχληαγκα 

ηνπ 1952 (κε ηε δηαθνξά φηη νη θαηαδίθεο δε ρξεηαδφηαλ λα έρνπλ 

γίλεη εληφο πεληαεηίαο θαη φηη αξθνχζε ε ηειεζηδηθία ηεο 

θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο) δελ έρεη αθφκα εθαξκνζηεί. Οχηε 

φκσο θαη ν λφκνο, ππέξ ηνπ νπνίνπ ππάξρεη εηδηθή λνκνζεηηθή 

επηθχιαμε, ερεη αθφκα εθδνζεί, ψζηε λα παξέρνληαη νη 

απαξαίηεηεο εγγπήζεηο  γηα ηε ζχκθσλε κε ην ζχληαγκα 

εθαξκνγή απηψλ ησλ ζνβαξφηαησλ πεξηνξηζκψλ ηεο ειεπζεξίαο 

ηνπ ηχπνπ. πλεπψο, ε δηάηαμε απηή ζπλερίδεη λα αδξαλεί εψο 

φηνπ εθδνζεί ν ζρεηηθφο λφκνο.32 

 

6.ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ  ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΣΑΥΔΖ ΔΝΣΤΠΧΝ 

    Α. Πεξηπηώζεηο πνπ ππόθεηληαη ζην άξζξν 14 παξ. 3 ηνπ                

πληάγκαηνο 

 

‗Όπσο εθηέζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ε θαηάζρεζε 

εληχπσλ επηηξέπεηαη κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπο ζε ηέζζεξηο κφλν 

ξεηά νξηδφκελεο πεξηπηψζεηο: α) πξνζβνιή ηεο ρξηζηηαληθήο θαη 

θάζε άιιεο γλσζηήο ζξεζθείαο,  β) πξνζβνιή ηνπ πξνζψπνπ 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο,  γ) δεκνζίεπκα πνπ 

απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχλζεζε, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηε 

δηάηαμε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ή ηελ νρχξσζε ηεο ρψξαο ή 

πνπ έρεη ζθνπφ ηε βίαηε αλαηξνπή ηνπ πνιηηεχκαηνο ή ζηξέθεηαη 

θαηά ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ θξάηνπο, δ) άζεκλα 

δεκνζηεχκαηα πνπ πξνζβάιινπλ νινθάλεξα ηε δεκφζηα αηδψ, 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο. 

Παξαηίζεληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά νη εμήο ππνζέζεηο: 

                                                           
32 Γεσξγφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Δπίηνκν πληαγκαηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο 
Αληψλε Ν. άθθνπια 1998, ζει. 524-525 θαη Γαγηφγινπ Π. Γ., Αηνκηθά 
Γηθαηψκαηα Ά , Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια Αζήλα- Κνκνηελή 2005, 
ζει.631-632 
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Τπόζεζε  Καξακαλιή- «Απξηαλήο» , 44203/1980 Πιεκκ/θείν 

Αζελώλ   

Αθνξά δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «Απξηαλήο» ζην νπνίν ν 

Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο 

παξνπζηαδφηαλ λα έρεη ηδηνπνηεζεί επηηαγή 5 εθαηνκκπξίσλ $, 

δσξεά ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, αζθψληαο 

παξάιιεια πίεζε ζηελ θπβέξλεζε γηα λα ζπγθαιπθζεί ην 

ππνηηζέκελν ζθάλδαιν, λα παξαπιαλεζεί ε θνηλή γλψκε θαη λα 

απνθχγεη ηηο λνκηθέο θπξψζεηο. Ζ  απφθαζε,  παξφηη δελ ηέζεθε 

δήηεκα θαηάζρεζεο ηνπ εληχπνπ, αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14 παξ. 

3 θαη ζην άξζξν 25 παξ. 3, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

«θαηαρξεζηηθή άζθεζε δηθαηψκαηνο δελ επηηξέπεηαη» αθήλνληαο 

λα ελλνεζεί φηη ζα κπνξνχζε λα είρε ιάβεη ρψξα θαηάζρεζε 

αθνχ ν πξφεδξνο έπεζε ζχκα ζπθνθαληηθήο δπζθήκεζεο θαη 

ζπλεπψο πξνζεβιήζε ην πξφζσπν ηνπ. 

Τπόζεζε αξηδεηάθε –«Διεύζεξνπ Σύπνπ» 1, ΑΠ (Σκ.’Δ) 

219/1987 

Δδψ ε εθεκεξίδα «Διεχζεξνο Σχπνο» παξνπζίαζε ηελ απαίηεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο αξηδεηάθε γηα ην πξνεδξηθφ 

απηνθίλεην σο «αλεπίηξεπηε θαη κηθξφραξε επίζεζε θαηά ηνπ θ. 

Καξακαλιή», «θνκπιεμηθή κλεζηθαθία», «απξεπή θαη βάξβαξε», 

«πξνεδξηθφ καξγαξηηάξη» θνθ πξνζβάιινληαο ηελ ηηκή ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαηά ην άξζξν 168 παξ.2 ΠΚ ρσξίο 

φκσο λα ηεζεί θαη εδψ δήηεκα θαηάζρεζεο ηνπ εληχπνπ, αλ θαη 

ζα κπνξνχζε. 

Τπόζεζε αξηδεηάθε –«Διεύζεξνπ Σύπνπ» 2, ΑΠ(Σκ.Έ) 

458/1987 

Δδψ ε εθεκεξίδα «Διεχζεξνο Σχπνο» έθαλε ιφγσ γηα 

αξγνκηζζία ηεο ζπδχγνπ ηνπ Πξνέδξνπ παξνπζηάδνληαο ηνλ 

ηειεπηαίν λα πξνζπαζεί λα ζπγθαιχςεη ην ζθάλδαιν κε ηε 

βνήζεηα ηεο Κπβέξλεζεο ρξεζηκνπνηψληαο θξάζεηο φπσο 

«απάηε ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ», «θαθνχξγεκα», « ε απφζπαζε 

ζην γξαθείν ηνπ πξνέδξνπ θαη νη αλαθηνξηθέο ζπαηάιεο» θνθ. Σν 

δηθαζηήξην έθξηλε φηη πξνζβαιιφηαλ ε ηηκή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
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Γεκνθξαηίαο θαηά ην άξζξν 168 παξ.2 ΠΚ ρσξίο φκσο λα ηεζεί 

δήηεκα θαηάζρεζεο ηνπ εληχπνπ, παξφηη ζα κπνξνχζε.  

Τπόζεζε «Μηθξέο Αγγειίεο», ΑΠ1055/1998 

Πξφθεηηαη γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 29 θαη 30 ηνπ λφκνπ 

5060/1931 θαη ζπλαθφινπζε θαηάζρεζε εληχπσλ. Οη 

θαηεγνξνχκελνη δεκνζίεπζαλ ζηηο «Μηθξέο Αγγειίεο» ηεο 

εθεκεξίδαο αγγειίεο θαη δηαθεκίζεηο πνπ ιφγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπο (θσηνγξαθίεο γπκλσλ ή εκίγπκλσλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 

ζε πξνθιεηηθέο θαη αζχζηνια ρπδαίεο ζηάζεηο, κε αηζρξφινγεο 

πεξηγξαθέο θιπ) απνηεινχλ άζεκλα δεκνζηεχκαηα πνπ 

θαηάζρνληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 29 παξ.2 ηνπ λφκνπ 5060/1931. 

Τπόζεζε πνξλνγξαθηθνύ πεξηνδηθνύ,Σξηκ.ΔθΘεζ/θεο 

2390/1991 

 Παξάβαζε ησλ άξζξσλ 29 θαη 30 ηνπ λφκνπ 5060/1931 θαη 

θαηάζρεζε πεξηνδηθνχ ην νπνίν πεξηείρε θσηνγξαθίεο γπκλψλ 

γπλαηθψλ ζε άζεκλεο ζηάζεηο πνπ αζθνχλ θζνξνπνηφ επίδξαζε 

ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ δηεξεζίδνληαο ηνπο γελεηήζηνπο πφζνπο 

ηνπ θαη δηεγείξνληαο ηε λνζεξή ηνπ θαληαζία. 

Τπόζεζε άζεκλωλ δεκνζηεπκάηωλ, ΑΠ332/2001 

Παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λφκνπ 5060/1931 πεξί αζέκλσλ 

θαη θαηάζρεζε πεξηνδηθψλ θαη άιισλ εληχπσλ απφ ηνπο 

πξναλαθξηηηθνχο ππαιιήινπο ηεο Γηεπζχλζεσο Αζθάιεηαο 

Αηηηθήο κε παξαγγειία ηνπ εηζαγγειέσο, φπσο νξίδεη ην 

χληαγκα. 

Β. Πεξηπηώζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 14 παξ. 3 ηνπ                

πληάγκαηνο  

 

Πνιχ ζπρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν άηνκα πνπ ζεσξνχλ φηη 

πξνζβάιιεηαη ε  πξνζσπηθφηεηά ηνπο απφ ηνλ ηχπν λα δεηνχλ 

απφ ην δηθαζηήξην, ηδίσο  κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ηελ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ 

εληχπνπ. ηα άξζξα 682 επ. ηνπ Κ.Πνι.Γ. ηα νπνία ξπζκίδνπλ ηα 



 25 

αζθαιηζηηθά κέηξα δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε ηνπ 

ηχπνπ. Παξάιιεια, γίλεηαη δεθηφ φηη ζε πεξίπησζε πξνζβνιήο 

απφιπηνπ δηθαηψκαηνο φπσο απηφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ην 

νπνίν θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, 

κπνξεί λα παξαζρεζεί πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία (ηελ 

νπνία θαζέλαο δηθαηνχηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 1) κε 

θαηαδίθε ηνπ πξνζβάιινληνο ζε άξζε ηεο πξνζβνιήο, 

παξάιεηςεο ηεο ζην κέιινλ θαη απηνπξφζσπε ζεηηθή ελέξγεηα. 

Παξαηαχηα, ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ δελ δηαηάζζνπλ ηελ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο 

ηνπ εληχπνπ πνπ πεξηέρεη αλαθξηβή πεξηζηαηηθά πξνζβάιινληαο 

ηελ πξνζσπηθφηεηα, αθνχ θάηη ηέηνην ζα ηζνδπλακνχζε θαη‘ 

απνηέιεζκα κε  θαηάζρεζε ε νπνία, εθηφο ησλ ξεηά 

δηαηππσκέλσλ ζην άξζξν 14 παξ. 3 πεξηπηψζεσλ, 

απαγνξεχεηαη. Δηδηθά κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έληππν 

είλαη παξάιιεια έξγν ηέρλεο ή επηζηήκεο ε θαηάζρεζε δελ 

κπνξεί λα ιεθζεί θαλ σο πηζαλφηεηα αθνχ ην έληππν ζα 

ππφθεηηαη ζηελ απμεκέλε πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 16. 

Σν  άξζξν 682 ηνπ Κ.Πνι.Γ. νξίδεη φηη ηα αζθαιηζηηθά κέηξα είλαη 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο ή γηα λα 

απνηξαπεί επηθείκελνο θίλδπλνο, ελψ θαηά ην άξζξν 690 αξθεί ε 

πηζαλνιφγεζε ησλ ηζρπξηζκψλ ησλ δηαδίθσλ. πλεπψο ιφγσ ηεο 

ηαρείαο εθδίθαζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ειινρεχεη πάληνηε 

ν θίλδπλφο λα ζεσξεζεί κηα πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο σο 

ηδηαίηεξα ζνβαξή θαη λα νδεγήζεη ζε απαγφξεπζε ηεο 

θπθινθνξίαο εληχπνπ, δειαδή ζε ινγνθξηζία ηνπ ηχπνπ ε νπνία 

ξεηά απαγνξεχεηαη απφ ην άξζξν 14 παξ. 2. Παξάιιεια, ιφγσ 

ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο εηδηθήο απηήο δηαδηθαζίαο είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα ν δηθαζηήο λα κε δηαθξίλεη κία αίηεζε πνπ αζθείηαη 

θαηαρξεζηηθά π.ρ. γηα λα θαζπζηεξήζεη ηε δεκνζίεπζε επίθαηξεο 

είδεζεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο, βέβαηα, πνπ ην έληππν έρεη ήδε θπθινθνξήζεη, 

πέξαλ ηεο ζπληαγκαηηθήο απαγφξεπζεο, δελ πιεξνχηαη θαλ ε 

πξνυπφζεζε ηνπ επείγνληνο πνπ απαηηείηαη απφ ην άξζξν 682 

ηνπ Κ.Πνι.Γ., γη‘ απηφ άιισζηε θαη νη ζρεηηθέο αηηήζεηο 
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πξνβάιινληαη ζπλήζσο θαηά ηα ζηάδηα πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

εληχπνπ. 

Πάλησο, αθφκε θαη εάλ δελ ππήξρε ξεηή ζπληαγκαηηθή 

απαγφξεπζε, έλα ηέηνην κέηξν πξνζθξνχεη ζην άξζξν 692 

Κ.Πνι.Γ. ζχκθσλα κε ην νπνίν ην κέηξν πνπ ηειηθά ζα δηαηαρζεί 

δελ είλαη απαξαίηεηα ην πξνηεηλφκελν, ελψ ζα πξέπεη λα είλαη ην 

ιηγφηεξν πηεζηηθφ. πλεπψο νθείιεη ην δηθαζηήξην λα ελεξγήζεη 

βάζεη ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, ε νπνία θαηνρπξψλεηαη 

ξεηά ζην άξζξν 25 παξ. 1. Σν ίδην άξζξν νξίδεη επίζεο φηη ηα 

αζθαιηζηηθά κέηξα δελ πξέπεη λα ζπλίζηαληαη ζηελ πιήξε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε εμαζθάιηζε ή 

ε δηαηήξεζε, θαζψο θαη φηη δελ πξέπεη λα πξνζβάιινπλ 

δηθαηψκαηα ηξίησλ, φπσο εδψ ε ειεπζεξνηππία. 

Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη ε 

ζχκθσλε κε ηε ζεζκηθή εγγχεζε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2,3 

εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Πνι.Γ. πεξί ηεο επηβνιήο 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ.33 

Άιισζηε, ε πξνζσπηθφηεηα πνπ παξάλνκα (ρσξίο λφκηκν 

δηθαηνινγεηηθφ ιφγν φπσο π.ρ. ε ζπλαίλεζε ηνπ παζφληνο) έρεη 

πξνζβιεζεί κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί κε ιηγφηεξν επαρζή 

αζθαιηζηηθά κέηξα (βι. άξζξν 692 Κ.Πνι.Γ.), κε αγσγή άξζεο 

ηεο πξνζβνιήο θαη παξάιεηςήο ηεο ζην κέιινλ ,κε αγσγή 

απνδεκίσζεο, ηθαλνπνίεζεο ηεο κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο θαη 

απνδφζεσο ηνπ θέξδνπο θαζψο θαη κε αγσγή πξνο εθηέιεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απαληήζεσο βάζεη ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 5.34 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έρεη ππνζηεξηρζεί ε αληίζεηε άπνςε ζηελ 

πεξίπησζε πξνζβνιήο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή 

ζπγγεληθνχ δηθαηψκαηνο, πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ην άξζξν 17 

(ζχκθσλα κε ηελ νξζφηεξε θαη δηεζλψο απνδεθηή γλψκε φηη 

ζηελ έλλνηα ηεο ηδηνθηεζίαο πεξηιακβάλνληαη φρη κφλν ηα 

                                                           
33 Καξάθσζηαο Ησάλλεο, Σν Γίθαην ησλ Μ.Μ.Δ., Δθδφζεηο Αληψλε Ν. 
άθθνπια Αζήλα- Κνκνηελή 2005, ζει. 315-318 
34 Καξάθσζηαο Ησάλλεο, Σν Γίθαην ησλ Μ.Μ.Δ., Δθδφζεηο Αληψλε Ν. 
άθθνπια Αζήλα- Κνκνηελή 2005, ζει. 250 θαη 294 
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εκπξάγκαηα, αιιά φια ηα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα)35. Βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 64 ηνπ λφκνπ 2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο: 

«Δθφζνλ πηζαλνινγείηαη πξνζβνιή ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

ή ζπγγεληθνχ δηθαηψκαηνο… ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν 

δηαηάζζεη σο αζθαιηζηηθφ κέηξν ηε ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηνλ θαζ‘ νπ θαη απνηεινχλ 

κέζν ηέιεζεο ή πξντφλ ή απφδεημε ηεο πξνζβνιήο…»36. Ζ 

ξχζκηζε απηή δηθαηνινγείηαη κε ην ζθεπηηθφ πσο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππάξρεη ην πιηθφ πεξηερφκελν (corpus) 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ,  ειιείπεη φκσο ην πλεπκαηηθφ ζηνηρείν 

(animus). Δλψ, δειαδή, ππάξρεη έληππν, απνπζηάδεη ην κήλπκα, 

ε ηδέα πνπ εθθξάδεηαη δηά ηνπ ηχπνπ, αθνχ ε θινπή πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο έρεη πξσηίζησο σο ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή 

εθκεηάιιεπζε ελφο πλεπκαηηθνχ έξγνπ θαη φρη ηε δηάδνζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ. 

 Παξάιιεια έρνπλ ππνζηεξηρζεί θαη άιια δχν επηρεηξήκαηα πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ε θαηάζρεζε εληχπνπ πνπ εκπίπηεη 

ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ιακβάλεη ρψξα ρσξίο λα 

παξαβηάδεηαη ην άξζξν 14 παξ.3  : 1)ζηελ εμεηαδφκελε ηδησηηθή 

ζρέζε δελ ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο, λνκηθά θαηνρπξσκέλεο, 

εμνπζίαο ή ππεξνρήο ηνπ ελφο κέξνπο έλαληη ηνπ άιινπ θαη 

επνκέλσο ην ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα δελ ηξηηελεξγεί θαη 2) γηαηί 

ζην άξζξν 14 παξ. 1,3 ππάξρεη επηθχιαμε ππέξ ηνπ θνηλνχ 

λνκνζέηε λα ξπζκίζεη, εληφο βέβαηα ηνπ ζπληαγκαηηθνχ πιαηζίνπ, 

θαη φρη λα πεξηνξίζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα.37  

Παξαηίζεληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά νη εμήο ππνζέζεηο: 

Τπόζεζε Καπεηάλ Μπαληνπβά, ΜνλΠξΖξαθιείνπ 345/1979 

Σν δηθαζηήξην απέξξηςε ην αίηεκα ησλ απνγφλσλ ηνπ Γεσξγίνπ 

Πεηξαθνγηψξγε, γλσζηνχ απφ ηε δξάζε ηνπ ζηελ εζληθή 

αληίζηαζε σο Καπεηάλ Μπαληνπβά, γηα πξνζσξηλή απαγφξεπζε 

                                                           
35 Γαγηφγινπ Π. Γ., Αηνκηθά Γηθαηψκαηα ΄Β , Δθδφζεηο Αληψλε Ν. άθθνπια 
Αζήλα- Κνκνηελή 2005, ζει.1031 
36 Καιιηλίθνπ Γηνλπζία, Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα, 
Γίθαην θαη Οηθνλνκία Π.Ν. άθθνπιαο 2005, ζει. 488 
37 Παπαδεκεηξίνπ Γ, Ζ Καηάζρεζε Δληχπσλ θαη‘ άξζξν 16 Ν.2387/1920, 
Πνηλ.Υξ.1989, ζει. 536 θαζψο θαη ΑΠ 659/1999, Πνηλ.Υξ. 2000, ζει. 169 
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ηεο θπθινθνξίαο βηβιίνπ ην νπνίν πξνζέβαιιε ηε κλήκε ηνπ 

δηφηη ην άξζξν 14παξ.3 επηηξέπεη ηελ θαηάζρεζε εληχπσλ ζε 4 

κφλν πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ πεξηιακβάλεηαη ε πξνζβνιή 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Τπόζεζε αδεκνζίεπηε, ΜνλΠξΑζ 10939/1983 

Ζ απφθαζε απηή απνθιίλεη απφ ηε ζπλήζε λνκνινγία ησλ 

πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ, αθνχ δέρεηαη ηελ πξνζσξηλή 

απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο βηβιίνπ ζεσξψληαο φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ κέηξν δελ έρεη ηελ έλλνηα ηεο 

θαηάζρεζεο εληχπνπ θαη ζπλεπψο δελ αληίθεηηαη ζην άξζξν 14 . 

Τπόζεζε  αλαθξηβώλ εηδήζεωλ, Μνλ.ΠξΑζ 8064/1986 

Σν δηθαζηήξην έθξηλε φηη «ζε πεξίπησζε πξνζβνιήο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ επήιζε κε αλαθξηβείο εηδήζεηο πνπ έρνπλ 

πεξηιεθζεί ζε βηβιίν πνπ έρεη εθδνζεί, δελ είλαη δπλαηή νχηε ε 

άξζε ηεο πξνζβνιήο νχηε ε παξάιεηςε ηεο ζην κέιινλ, αθνχ 

απηφ ζα ήηαλ δπλαηφ λα επηηεπρζεί κφλν κε ηελ θαηάζρεζε ηνπ 

βηβιίνπ ή κε ηελ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ, πξάγκα 

φκσο πνπ είλαη, θαη΄ απνηέιεζκα, ηαπηφζεκν κε ηελ θαηάζρεζε, 

ε νπνία …απαγνξεχεηαη, επηηξεπφκελε κφλν ζηηο εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14 παξ. 3 ».  

Τπόζεζε αλαθξηβώλ εηδήζεωλ 2, Μνλ.ΠξΑζ 22338/1996 

Σν δηθαζηήξην έθξηλε φηη δελ κπνξεί λα δηαηαρζεί σο αζθαιηζηηθφ 

κέηξν ε απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο βηβιίνπ πνπ πεξηέρεη 

αλαθξηβείο εηδήζεηο θαη πξνζβάιιεη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαηά ην 

άξζξν 57 ΑΚ, επεηδή θάηη ηέηνην ηζνδπλακεί θαη‘ απνηέιεζκα κε 

θαηάζρεζε εληχπνπ, ε νπνία πιελ ησλ ξεηψλ εμαηξέζεσλ ηνπ 

άξζξνπ 14 παξ. 3 απαγνξεχεηαη απφ ην χληαγκα. 

Τπόζεζε Μπακπηληώηε-«Βνύιγαξνο» ΜνλΠξΘεζ/θεο 

18134/1998 

Σν δηθαζηήξην δηέηαμε ηελ απάιεηςε απφ ην «Λεμηθφ ηεο Νέαο 

Διιεληθήο Γιψζζαο», ην νπνίν ζπλέηαμε ν θαζεγεηήο 

γισζζνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γεψξγηνο 
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Μπακπηληψηεο, ηνπ ιήκκαηνο «Βνχιγαξνο: 2. (θαηαρξ. πβξηζη.) ν 

νπαδφο ή παίθηεο νκάδαο ηεο Θεζζαινλίθεο (θπξίσο ηνπ 

ΠΑΟΚ)». πγθεθξηκέλα ην δηθαζηήξην έθξηλε φηη έλα ιεμηθφ δελ 

κπνξεί λα πεξηέρεη «κηα ζπνξαδηθή ή κεκνλσκέλε ρξήζε» κηαο 

ιέμεο, φηη «ε παξάζεζε ηεο ιέμεσο απηήο κε ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερφκελν αλακθίβνια πξνζβάιιεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αηηνχληνο», θαη φηη «δεκηνπξγεί ζχγρπζε γηα ηελ εζληθή θαηαγσγή 

ησλ παηθηψλ θαη ησλ νπαδψλ ηεο νκάδαο ηνπ ΠΑΟΚ θαη 

γεληθφηεξα ησλ Μαθεδφλσλ». 

Τπόζεζε Μπακπηληώηε- «Πόληηνο», ΜνλΠξΘεζ/θεο 

24742/1998 

Σν δηθαζηήξην έθξηλε πσο ην ιήκκα «Πφληηνο …ππεξβνιηθά 

αθειήο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη αλφεηνο» πνπ 

πεξηιακβαλφηαλ ζην πξναλαθεξζέλ «Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο 

Γιψζζαο» πξνζέβαιιε ηελ εζληθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη ζπλείδεζε 

θαη ζπλεπψο ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ελάγνληνο  κε ην ζθεπηηθφ 

φηη  είλαη « αλάγθε λα παξαηίζεηαη ζην ιεμηθφ ε ζσζηή 

ελλνηνινγηθή ζεκαζία ησλ ιέμεσλ … θαη φρη δηαζηξεβισκέλε θαη 

θαθνπνηεκέλε ειιεληθή γιψζζα» αθνχ κάιηζηα απεπζχλεηαη ζηε 

«καζεηηψζα λενιαία», ακθηζβεηψληαο νπζηαζηηθά ηελ 

επηζηεκνληθφηεηα ηνπ ιεμηθνχ θαη ηελ ππαγσγή ηνπ ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 1. 

Τπόζεζε Μπακπηληώηε-«Βνύιγαξνο», ΑΠ 13/1999 

Αληίζεηα απφ ην ΜνλΠξΘεο/θεο έθξηλε γηα ηελ ίδηα ππφζεζε ν ΑΠ 

θάλνληαο δεθηή ηελ αίηεζε αλαηξέζεσο κε ην ζθεπηηθφ φηη ηα 

άξζξα 16παξ.1 θαη 14 παξ. 1,2,3  δηαθπιάηηνπλ χςηζηα 

θνηλσληθά αγαζά κπξνζηά ζηα νπνία ε πξνζσπηθφηεηα, εθφζνλ 

δελ πξνζβάιιεηαη ε αλζξψπηλε αμία, είλαη ππνδεέζηεξε θαη 

ζπλεπψο νη πξνζβνιέο ηεο δελ είλαη παξάλνκεο. Λακβάλεη 

επίζεο ππφςε ην γεγνλφο φηη ζην ιεμηθφ ε επίκαρε ρξήζε ηεο 

ιέμεο Βνχιγαξνο παξνπζηάδεηαη σο πβξηζηηθή θαη θαηαρξεζηηθή, 

θαζψο θαη ην φηη, άζρεηα απφ ην αλ ε ρξήζε απηή ηεο ιέμεο είλαη 

ζπνξαδηθή, θαηαρσξήζεθε ιφγσ ηεο «επηζηεκνληθήο 

πεπνίζεζεο ηνπ ζπληάθηε» φηη απνηειεί « «έλλνηα» ηεο άλσ 

ιέμεο θαη έπξεπε λα θαηαγξαθεί». 
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Τπόζεζε θωηναληηγξαθήο λνκηθώλ βηβιίωλ, ΑΠ 659/1999 

Ζ απφθαζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζρεζε θσηναληηγξάθσλ 

λνκηθψλ βηβιίσλ ηα νπνία απνηεινχζαλ  πξντφληα θινπήο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη θαηαζρέζεθαλ βάζεη ηνπ Ν. 

2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αθνχ ν 

θαηεγνξνχκελνο, ηδηνθηήηεο θσηνηππείνπ, αλαπαξήγαγε γηα 

εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηα ελ ιφγσ βηβιία βιάπηνληαο ηα λφκηκα 

ζπκθέξνληα ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ εθδνηψλ ηνπο. 

Τπόζεζε Μπακπηληώηε-«Βνύιγαξνο», ΠνιΠξΘεζ/θεο 

17333/2000 

Γηα ην δήηεκα ηνπ ιήκκαηνο Βνχιγαξνο θαηαηέζεθε απφ άιιν 

ελάγνληα αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ κε αίηεκα λα 

απαγνξεπζεί ε θπθινθνξία θαη δηάζεζε ηνπ ιεμηθνχ γηα ηνπο 

ίδηνπο ιφγνο. Σν δηθαζηήξην αθνινχζεζε ηελ άπνςε ηνπ ΑΠ θαη 

ηελ απέξξηςε. 

Τπόζεζε Αλδξνπιάθε, ΜνλΠξΑζ 5208/2000 

Σν δηθαζηήξην απέξξηςε ην αίηεκα γηα πξνζσξηλή απαγφξεπζε 

ηεο θπθινθνξίαο θαη δηάζεζεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ Μίκε Αλδξνπιάθε 

«Μλ – Γπλαηθείν αληηκπζηζηφξεκα» ιφγσ θαζχβξηζεο ηεο 

ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ησλ αηηνχλησλ σο ρξηζηηαλψλ νξζνδφμσλ. Σν ζθεπηηθφ ηεο 

απφθαζεο ήηαλ φηη ην βηβιίν απηφ είλαη θαηά θχξην ιφγν έξγν 

ηέρλεο θαη σο εθ ηνχηνπ αθφκα θαη αλ θαζχβξηδε ηε ρξηζηηαληθή 

ζξεζθεία ( γεγνλφο σο πξνο ην νπνίν ην δηθαζηήξην απεθάλζε 

αξλεηηθά) δελ ζα κπνξνχζε λα θαηαζρεζεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 

14παξ.3, αθνχ απνιακβάλεη ηελ απμεκέλε πξνζηαζία ηνπ 

άξζξνπ 16παξ.1. 

Τπόζεζε «Νέα ύλνξα», ΠνιΠξΑζ 10393/2000 

Ζ απφθαζε απηή αθνξά αγσγή  πνπ θαηαηέζεθε απφ ηνλ εθδφηε 

ησλ εθδφζεσλ  «Νέα χλνξα» ελαληίνλ ηεο εηαηξίαο εθδφζεσο 

βηβιίσλ «Ληβάλε Α.Δ.»  πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«Νέα χλνξα» κε ζπλέπεηα λα πξνθαιείηαη ζχγρπζε ζην κέζν 

αλαγλψζηε. Σν δηθαζηήξην δέρηεθε ηελ χπαξμε πξνζβνιήο ηνπ 
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ζήκαηνο θαη ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ ελάγνληνο, 

απέξξηςε φκσο ην αίηεκα εθείλν πνπ δεηνχζε ηελ θαηάζρεζε ησλ 

βηβιίσλ ή άιισλ εληχπσλ ηεο ελαγνκέλεο πνπ θπθινθφξεζαλ κε 

ηελ έλδεημε φηη εθδφζεθαλ απφ ηα «Νέα χλνξα» αθνχ θάηη ηέηνην 

εκπίπηεη ζηελ απαγνξεπηηθή δηαηαμε ηνπ άξζξνπ 14 . 

                        

 

7.  ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

Ζ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ σο αηνκηθφ δηθαίσκα αιιά θαη ν ηχπνο σο 

ζεζκφο απνηεινχλ κεραληζκνχο ζηήξημεο ηεο δεκνθξαηίαο αθνχ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο θαη θπξίσο ζε φζνπο 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην θπξίαξρν θαζεζηψο φρη απιψο λα 

εθθξάζνπλ κε παξξεζία ηηο απφςεηο ηνπο ή λα δηαδψζνπλ κηα 

είδεζε αιιά θαη λα θαηαζηήζνπλ θνηλσλνχο ηνπο φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα άηνκα ζπκβάιινληαο έηζη νπζησδψο ζηελ 

πιεξνθφξεζε, ζηε καδηθή δηάδνζε θαη ηε γφληκε αληηπαξάζεζε 

ησλ ηδεψλ, ζηελ πξναγσγή ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ελ ηέιεη ζηνλ 

πνιππφζεην πινπξαιηζκφ πνπ απνηειεί ηε βάζε ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο.  

Ζ ξεηή απαγφξεπζε ηεο θαηάζρεζεο ησλ εληχπσλ θαη ε απζηεξά 

πξνζδηνξηζκέλε δηαδηθαζία ππφ ηελ νπνία επηηξέπεηαη ζε 

ηέζζεξηο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο αγαζψλ ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ, θαη φρη αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, απνηειεί κία 

απφ ηηο εγγπήζεηο ηνπ πληάγκαηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε φρη ηεο 

ειεπζεξνηππίαο απιψο, αιιά θπξίσο ηεο ίδηαο ηεο ειεπζεξίαο 

ησλ ηδεψλ θαη ηεο πλεπκαηηθήο θίλεζεο ελάληηα ζηελ 

παξαπιεξνθφξεζε, ηε κνλνκέξεηα θαη ηνλ πλεπκαηηθφ καξαζκφ.  

χκθσλα κε ηελ θξαηνχζα άπνςε ζε ζεσξία θαη λνκνινγία 

πξνζβνιή απφ ηνλ ηχπν αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη θπξίσο 

απηνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ 

θαηάζρεζε ηνπ επίκαρνπ εληχπνπ ή κε άιιν κέηξν πνπ 

ηζνδχλακν θαη‘ απνηέιεζκα, αθνχ φπσο πξναλαθέξζεθε, ην 
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χληαγκα  ηελ επηηξέπεη ζε ηέζζεξηο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο θνηλσληθήο ζεκαζίαο αγαζψλ 

(ζξεζθεία, θχξνο ηεο πνιηηείαο, άκπλα ηεο ρψξαο θαη δεκφζηα 

αηδψο) θαη κάιηζηα φρη ζε θάζε πεξίπησζε πξνζβνιήο ηνπο. Ζ 

απνθαηάζηαζε, ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ξπζκίδεηαη ζε άιιεο 

παξαγξάθνπο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη ζηελ θνηλή λνκνζεζία ρσξίο 

λα αθήλεη έηζη ακθηβνιίεο. 

 

                                      

8. ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ κεγάιε ζεκαζία ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ γηα ηελ χπαξμε θαη 

δηαηήξεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο αληηθαηνπηξίδεηαη 

πιήξσο ζην άξζξν 14 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο θαη θπξίσο 

ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάζρεζε ησλ εληχπσλ. Ζ 

ιεπηνκεξήο θαη αθξηβήο παξάζεζε ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο ππφ ηηο νπνίεο ε θαηάζρεζε είλαη δπλαηή καξηπξνχλ 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζπληαγκαηηθνχ λνκνζέηε λα νξηνζεηήζεη 

πιήξσο ηνπο ζεκηηνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ειεπζεξνηππίαο κε 

ζθνπφ λα πξνζηαηεχζεη απφ ηηο απζαίξεηεο παξεκβάζεηο θαη ησλ 

ηξηψλ εμνπζηψλ έλα απφ ηα θπξηφηεξα δηθαηψκαηα πνπ αλάγνληαη 

ζηελ πλεπκαηηθή ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ. 

SUMMARY 

 

The great importance of the freedom of press for the existence 

and preservation of the democratic regime is totally reflected at 

the article 14 of the constitution in force and mostly at the 

paragraphs which concern the seizure of printed matters. The 

detailed and precise presentation of the cases and the procedure 

under which the seizure  is possible show the effort of the 

constitutional legislator to fully determine the licit limitations of the 

freedom of the press so as to protect one of the most significant 
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rights, which refers to the mental part of man, from the arbitrary 

interventions of the three authorities.  
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8. ΜνλΠξΑζ 10939/1983 (αδεκνζίεπηε),αλαθέξεηαη ζην ΝνΒ (35), 

1987, ζει.404 

9. ΜνλΠξΑζ 8064/1986,Τπόζεζε αλαθξηβώλ εηδήζεωλ, ΝνΒ (35), 

1987, ζει. 403 

10. ΜνλΠξΑζ 22338/1996, Τπόζεζε αλαθξηβώλ εηδήζεωλ 2, ΝνΒ 

(45), 1997, ζει. 73 
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Γ (30), ζει. 142 

15. ΠνιΠξΑζ 10393/2000,Τπόζεζε «Νέα ύλνξα», www. nea-
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16. ΠνιΠξΘεζ/θεο 17333/2000, Τπόζεζε Μπακπηληώηε-

«Βνύιγαξνο», Γ (32), ζει. 396 

17. Σξηκ.ΔθΘεζ/θεο 2390/1991, Τπόζεζε πνξλνγξαθηθνύ 

πεξηνδηθνύ, βάζε δεδνκέλωλ «Νόκνο» 

18. Πιεκκ/θείνΑζ 44203/1980, Τπόζεζε Καξακαλιή «Απξηαλήο», 
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ζξεζθεπκάηωλ 

 

 

 

11.Παξάξηεκα Ννκνινγίαο 
 

Αξηζ. 219/1987 Σκ. Δ` 
 
Πξνεδξεχσλ ν θ. Η. ΓΡΗΒΑ, αληηπξφεδξνο 
Δηζεγεηήο ν θ. Γ. ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ, αξενπαγίηεο 
Γηθεγφξνο ν θ. Α. Καηζαληψλεο 
 
(Απφζπαζκα): Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 469 ΚΠΓ, θαηά ηηο νπνίεο 
ην έλδηθν κέζν πνπ άζθεζε έλαο απφ ηνπο θαηαδηθαζζέληεο σθειεί επί 
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ζπκκεηνρήο ή ζπλάθεηαο θαη ηνπο ινηπνχο πνπ δελ ην άζθεζαλ, 
ζπλάγεηαη φηη ην επεθηαηηθφ απηφ απνηέιεζκα επέξρεηαη ζε εθείλνπο πνπ 
δελ δηθαηνχληαη λα αζθήζνπλ έλδηθν 
κέζν ή εθείλνπο πνπ δελ ην άζθεζαλ κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία, φρη 
φκσο θαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ. 
 
Με ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε, ε νπνία εθδφζεθε χζηεξα απφ έθεζε 
ηνπ πξψηνπ ησλ αλαηξεζεηφλησλ (Α.Β.**) θαηά ηεο ππ` αξηζ. 7188/ 
7.2.1986 θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινχο Πιεκ/θείνπ Αζελψλ, 
θεξχζζνληαη έλνρνη νη αλαηξεζείνληεο, ν δεχηεξνο (Ν.Κ.**) θαη` 
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 469 ΚΠΓ γηα πξνζβνιή ηεο ηηκήο ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Γεκνθξαηίαο δηα ηνπ Σχπνπ, δηφηη: ηελ Αζήλα κε ηνλ Σχπν σο 
φξγαλν ηζρπξίζηεθαλ δεκφζηα κε δεκνζίεπκα ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 1985 
κε ηνλ ηίηιν "Κνκπιεμηθή κλεζηθαθία ηεο Πξνεδξίαο", ν πξψηνο 
σο εθδφηεο θαη δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο ΔΣ.** πνπ εθδίδεηαη θα 
θπθινθνξεί θαζεκεξηλά ζηελ Αζήλα θαη φιε ηελ Διιάδα θαη ν δεχηεξνο 
σο δηεπζπληήο ηεο ίδηαο εθεκεξίδαο ηα εμήο: "Μία εηεξνρξνληζκέλε 
είδεζε απνγεπκαηηλήο εθεκεξίδαο ρξεζηκνπνίεζε ζαλ πξφζρεκα ε -
Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο- γηα λα 
εμαπνιχζεη κηα αλεπίηξεπηε θαη κηθξφραξε επίζεζε θαηά ηνπ θ. ........... 
θαη 
ηειηθά λα γεινηνπνηεζεί πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά... Μηα παιη 
μεραζκέλε ηζηνξία... μαλαήιζε ζηελ επηθάλεηα ράξηο ζηελ θνκπιεμηθή 
κλεζηθαθία ηεο πξνεδξίαο ............. ην ζέκα ηεο άπξεπεο θαη βάξβαξεο 
απαίηεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ ππξνδνηήζεθε έηζη θαη έδσζε ηελ επθαηξία 
ζε έλα αθφκε... πξνεδξηθφ καξγαξηηάξη απνδίδνληαο έηζη ζηνλ Πξφεδξν 
ηεο Γεκνθξαηίαο θφκπιεμ θαη κλεζηθαθία, απξέπεηα θαη βαξβαξφηεηα θαη 
εθδειψλνληαο θαηαθξφλεζε, νλεηδηζκφ θαη δηαζπξκφ ηνπ ελλφκνπ 
αγαζνχ ηεο ηηκήο απηνχ σο αλσηάηνπ άξρνληα. Καηά ην ρξφλν εθδφζεσο 
ηε πξνζβαιιφκελεο (17.9.1986) ν δεχηεξνο ησλ αλαηξεζεηφλησλ (ν 
νπνίν δηθάζηεθε εξήκελ ζηνλ πξψην βαζκφ) θέξεηαη δηθαηνχκελνο 
αζθήζεσ απηνηεινχο εθέζεσο, δηφηη δελ πξνθχπηεη απφ ηελ 
πξνζβαιιφκελε απφθαζε φηη ηνπ είρε επηδνζεί ε εθθιεζείζα απφθαζε 
θαη είρε παξέιζεη ε πξνζεζκία ηεο εθέζεσο. πλεπψο ην Δθεηείν 
ππεξέβε ηελ εμνπζία ηνπ δηθάδνλαο απηφλ θαη` εθαξκνγή ηνπ αξζξ. 469 
ΚΠΓ θαη πξέπεη θαηά η άξζξν 510 § 10 εδ. α, ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξζξ. 
511 ΚΠΓ, λα αλαηξεζεί απηεπαγγέιησο ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε θαηά 
ην κέξνο πνπ αθνξά ηνλ αλαηξεζείνληα Ν.Κ.** (πεξίπησζε παξαπνκπήο 
θαηά ην αξζξ. 519 ΚΠΓ ζ λέα ζπδήηεζε γη` απηφλ δελ ζπληξέρεη). 
 
Καηά ην άξζξν 168 § 2 ΠΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξζξ. 5 λ. 
10/1975, φπνηνο πξνζβάιιεη ηελ ηηκή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο 
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Καηά ηελ § 3 ηνπ ίδηνπ 
άξζξνπ ην αμηφπνηλν ηνπ εγθιήκαηνο απηνχ παξαγξάθεηαη κεηά έμη 
κήλεο. Καηά ηε δηάηαμε ηεο § 1 εδαθ. Β ηνπ αξζξ. 113 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα ε 
πξνζεζκία παξαγξαθήο ησλ πιεκκειεκάησλ αλαζηέιιεηαη γηα φζν 
ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε θχξηα δηαδηθαζία θαη ψζπνπ λα γίλεη 
ακεηάθιεηε ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε φρη φκσο πέξα απφ ηξία έηε. 
Δμάιιν απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 320, 321, 339, 
34 θαη 343 ΚΠΓ πξνθχπηεη φηη ε θχξηα δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην αξρίδεη 
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είηε κε ηελ έλαξμε ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ γίλεηαη κε 
ηε λφκηκε επίδνζε ζηνλ θαηεγνξνχκελν ηεο θιήζεσο ή ηνπ θιεηεξίνπ 
ζεζπίζκα-ηνο γηα λα εκθαληζζεί ζην αθξναηήξην, είηε κε ηε ρσξίο 
ελαληίσζε ζε άθπξε θιήηεπζε εκθάληζε απηνχ ζη αθξναηήξην θαηά ηελ 
πξνζδηνξηζζείζα ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο. Σν δίθαζαλ Δθεηείν δέρεηαη 
κε ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε φηη ε επίδνζε ζηνλ αλαηξεζείνληα 
Α.Β.** γηα εκθάληζε απηνχ ζην Πιεκκειεηνδηθείν πνπ εμέδσζε ηελ 
εθθιεζείζα απφθαζε έγηλε ηελ 27 Ηαλνπαξίνπ 1986, δειαδή πξν ηεο 
ζπκπιεξψζεσο 6 κελψλ απφ ηελ ηέιεζε (2.12.1985) ηεο πξάμεσο θαη 
εθ ηνχηνπ είρε θαηά ην αξζξ. 113 § 1 β ΠΚ αλαζηαιεί έθηνηε ε 
παξαγξαθή κέρξη ηεο εθδηθάζεσο ηεο ππνζέζεσο ζην Δθεηείν ηελ 17ε 
επηεκβξίνπ 1986. πλεπψο θαη` νξζή εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ 
παξαπάλσ νπζηαζηηθψλ πνηληθψλ δηαηάμεσλ έθξηλε ην Δθεηείν φηη δελ 
είρε παξαγξαθεί ην αδίθεκα θαηά ηελ επίδνζε ηεο πξνζβαιινκέλεο 
απνθάζεσο θαη πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αβάζηκνη νη ιφγνη ηεο 
αλαηξέζεσο 1νο θαη 2νο (απφ ην αξζξ. 510 § 1 Γ ΚΠΓ), θαηά ηνπο 
νπνίνπο θαη` εζθαικέλε εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ αξζξ. 160 §3 θαη 
113 §1 ΠΚ απεξξίθζε ε έλζηαζε ηνπ αλαηξεζείνληνο πεξί παξαγξαθήο 
ηνπ αδηθήκαηνο. 
 
Δμάιινπ, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα αδίθεκα πνπ ηειέζηεθε δηα ηνπ 
Σχπνπ, έρεη εθαξκνγή θαη ε δηάηαμε ηεο §1 ηνπ αξζξ. 47 λ. 1092/1980 
(φπσο αξηζκήζεθε κε ην άξζξν 1 §13 α.λ. 1683/1939 θαη δηαηεξήζεθε ζε 
ηζρχ κε ην αξζξ. 473 § 1 αξηζ. 40 ΠΚ) πνπ επαλαθέξζεθε ζε ηζρχ κε ην 
άξζξν 2 λ. 10/1975, θαη νξίδεη: "ην αμηφπνηλν ησλ δηα ηνπ Σχπνπ 
ηεινπκέλσλ αδηθεκάησλ παξαγξάθεηαη ελ πάζεη πεξηπηψζεη κεηά 
παξέιεπζε 10 κελψλ απφ ηεο ηειέζεσο ησλ". Ζ πξνζεζκία δε απηή δελ 
παξήιζε κέρξη ζήκεξα θαη ζπλεπψο δελ επήιζε αθφκε παξαγξαθή ηνπ 
εγθιήκαηνο γηα ην νπνίν θαηαδηθάζηεθε ν αλαηξεζείσλ Α.Β.** κε ηελ 
πξνζβαιιφκελε απφθαζε, πξάγκα πνπ εμεηάδεηαη θαη απηεπάγγειηα ζε 
θάζε ζηάζε ηεο δηαδηθαζίαο, σο θαη ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη` 
αξζξ. 511 ΚΠΓ), ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα ηεο παξαγξαθήο σο ζεζκνχ 
δεκνζίαο ηάμεσο. 
 
ην αηηηνινγηθφ ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο ππάξρεη ε 
απαηηνπκέλε απφ ηα άξζξα 93 § 3 πληάγκαηνο θαη 139 ΚΠΓ εηδηθή θαη 
εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, 
δηφηη αλαθέξνληαη κε πιεξφηεηα, ζαθήλεηα θαη ρσξίο αληίθαζε ηα 
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αληηθεηκεληθή θαη 
ππνθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο γηα ην νπνίν θξίζεθε έλνρνο ν 
αλαηξεζείσλ Α.Β.**, νη απνδείμεηο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ ηα 
πεξηζηαηηθά απηά, σο θαη νη ζθέςεηο κε ηηο νπνίεο ππάρζεζαλ ηα ελ ιφγσ 
πεξηζηαηηθά ζηελ εθαξκνζζείζα νπζηαζηηθή πνηληθή δηάηαμε ηνπ αξζξ. 
168 § 2 ΠΚ. πλεπψο ν ηξίηνο ιφγνο αλαηξέζεσο γηα έιιεηςε ηέηνηαο 
αηηηνινγίαο είλαη αβάζηκνο. Ν.Β 
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Αξηζ. <<<458/1987>>> Σκ. Δ` 
 
Πξνεδξεχσλ ν θ. Η. ΓΡΗΒΑ, αληηπξφεδξνο 
Δηζεγεηήο ν θ. Η. ΚΗΟΤΖ, αξενπαγίηεο 
Γηθεγφξνη νη θ.θ. Θ. Παπαζηαζφπνπινο, Α. Καηζαληψλεο 
 
Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 111,112 θαη 113 ΠΚ απ 
ηα νπνία ην πξψην νξίδεη ην ρξφλν ηεο παξαγξαθήο ησλ εγθιεκάησλ 
γεληθψο, ην δεχηεξν ηελ έλαξμε απηήο θαη ην ηξίην ηελ αλαζηνιή ηεο, 
ζπλάγεηαη φηη γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ νξηδφκελνπ ρξφλνπ 
παξαγξαθήο ησλ εγθιεκάησλ ν νπνίνο απνηειεί ηελ πξνζεζκία απηήο 
θαη ηεο νξηζηηθήο παξαγξαθήο απηψλ ε νπνία, εθφζνλ ζπληξέμεη 
πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο πξνζεζκίαο παξαγξαθήο, επέξρεηαη αθφηνπ 
παξέιζεη ν νξηδφκελνο ρξφλνο αλαζηνιήο. Δηδηθφηεξα ε πξνζεζκία 
παξαγξαθήο ησλ εγθιεκάησλ 
κε ην άξζξν 111 ΠΚ νξίδεηαη 1) γηα ηα θαθνπξγήκαηα ζε είθνζη έηε αλ ε 
απεηινχκελε θαη` απηψλ απφ ην λφκν πνηλή είλαη ζάλαηνο ή ηζφβη 
θάζεηξμε θαη δεθαπέληε έηε ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, 2) γηα ηα 
πιεκκειήκαηα πέληε έηε θαη γηα ηα πηαίζκαηα έλα έηνο θαη αξρίδεη φπσο 
νξίδεη ην επφκελν άξζξν 112 απφ ηελ εκέξα πνπ ηειέζζεθε ε αμηφπνηλε 
πξάμε. Ζ πξνζεζκία ηεο παξαγξαθήο κπνξεί κε δηάηαμε ηνπ εηδηθνχ 
κέξνπο ηνπ ΠΚ ή άιινπ λφκνπ λα νξίδεηαη κηθξφηεξε, ηέηνηα δε είλαη θαη ε 
δηάηαμε ην άξζξνπ 168 § 3 ηνπ ΠΚ θαηά ηελ νπνία ην 
αμηφπνηλν ησλ εγθιεκάησλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 
δηαηάμεηο ηνπ απηνχ άξζξνπ παξαγξάθεηαη χζηεξα απφ έμη κήλεο. Ζ 
νξηδφκελε απφ ηε δηάηαμε απηή εμάκελε πξνζεζκία παξαγξαθήο, 
ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 113 §1 ΠΚ ε νπνία έρεη γεληθή 
εθαξκνγή θαη εθαξκφδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, εθηφο αλ απφ 
άιιε εηδηθή δηάηαμε απνθιείεηαη, αλαζηέιιεηαη φζν ρξφλν κε δηάηαμε 
θάπνηνπ λφκνπ ε πνηληθή δίσμε δε κπνξεί λα αξρίζεη ή λα 
εμαθνινπζήζεη, θαζψο θαη φζν ρξφλν δηαξθεί ε θχξηα δηαδηθαζία θαη 
κέρξη λα γίλεη ακεηάθιεηε ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε φρη φκσο 
πεξηζζφηεξν απφ ηξία έηε γηα ηα θαθνπξγήκαηα θαη πιεκκειήκαηα θαη 
έλα έηνο γηα ηα πηαίζκαηα. Δμάιινπ ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 47 § 1 ηνπ α.λ. 
1092/1938 πνπ κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ κε ην λ.δ. 369/1969 
επαλαθέξζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ 10/1975, ε νπνία νξίδεη 
φηη "Σν αμηφπνηλν ησλ εγθιεκάησλ ηα νπνία ηεινχληαη δηα ηνπ ηχπνπ 
παξαγξάθεηαη ζε θάζε πεξίπησζε χζηεξα απφ δεθανθηψ κήλεο απφ ηελ 
ηέιεζε ηνπο", φπσο απφ ηε 
ζχκθσλε κε ην ζθνπφ ηνπ λφκνπ απηνχ, ν νπνίνο έγθεηηαη ζηνλ ηαρχηεξν 
ηεξκαηηζκφ ηεο θαηαζηάζεσο ε νπνία δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ηδηαίηεξε 
ζεκαζία θαη απνζηνιή πνπ έρεη ν ηχπνο, δελ είλαη αληίζεηε κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ εηδηθνχ κέξνπο ηνπ ΠΚ νη νπνίεο θαζηεξψλνπλ κηθξφηεξε 
πξνζεζκία παξαγξαθήο, γηαηί θαζηεξψλεη πξνζεζκία νξηζηηθήο 
παξαγξαθήο ησλ εγθιεκάησλ ηνχησλ θαη αληηηίζεηαη κφλνλ σο πξνο ην 
ρξφλν ηεο νξηζηηθήο παξαγξαθήο ηνπο ν νπνίνο δελ κπνξεί, σο πξνο ηα 
εγθιήκαηα ηα νπνία ηεινχληαη δηα ηνπ ηχπνπ, λα μεπεξάζεη ηνπο 
δεθανθηψ κήλεο, φπσο νξίδεηαη ζε απηή. πλεπψο ην έγθιεκα ην νπνίν 
πξνβιέπεηαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 168 § 2 ΠΚ φπσο ηζρχεη κεηά 
ην άξζξν 5 
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ηνπ λφκνπ 10/1975, παξαγξάθεηαη θαη φηαλ ηειείηαη δηα ηνπ ηχπνπ 
χζηεξα απφ έμη κήλεο απφ ηελ ηέιεζε ηνπ θαη ε πξνζεζκία απηή 
παξαγξαθήο ηνπ αλαζηέιιεηαη φπσο νξίδεη ην άξζξν 113 § 1 ΠΚ, φζν 
ρξφλν δηαξθεί ε θχξηα δηαδηθαζία, αιιά ε αλαζηνιή απηή δε κπνξεί λα 
δηαξθέζεη πέξα απφ ηνπο δεθανθηψ κήλεο απφ ηελ ηέιεζε ηνπ. "Δηζη κε 
ηε ζπκπιήξσζε ησλ δεθανθηψ απηψλ κελψλ επέξρεηαη ε νξηζηηθή 
παξαγξαθή ηνπ ηελ νπνία θαη κφλνλ νξίδεη ε πην πάλσ δηάηαμε ηνπ 
άξζξνπ 47 § 1 ηνπ α.λ. 1092/1938. Σέινο απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 112,113 § 1 ηνπ ΠΚ ηα νπνία εθαξκφδνληαη θαη 
γηα ηελ νξηδφκελε κε ην άξζξν 168 § 3 ΠΚ εμάκελε πξνζεζκία ηεο κε 
νξηζηηθήο παξαγξαθήο ησλ εγθιεκάησλ 
ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ απηνχ άξζξνπ θαζψο θαη απφ ην 
ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 320 έσο 328 ΚΠΓ ζπλάγεηαη φηη 
ε παξαγξαθή απηή αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ηειέζεσο ηεο αμηφπνηλεο 
απηήο πξάμεσο αλαζηέιιεηαη δε απφ ηελ επίδνζε ζηνλ θαηεγνξνχκελν 
ηνπ θιεηεξίνπ ζεζπίζκαηνο κε ην νπνίν θαιείηαη λα εκθαληζζεί λα 
δηθαζζεί γη` απηήλ ζην αθξναηήξην ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ, πνπ 
επάγεηαη έλαξμε ηεο θχξηαο δηαδηθαζίαο. Ζ αλαζηνιή παξαγξαθήο ε 
νπνία έηζη αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ θιεηεξίνπ ζεζπίζκαηνο 
εμαθνινπζεί ζπλερψο γηα φιν ηνλ ρξφλν απφ ηελ έλαξμε ηεο κέρξη λα 
γίλεη ακεηάθιεηε ε απφθαζε πνπ ζα 
εθδνζεί γηα ηελ αμηφπνηλε πξάμε αιιά αλ ε αμηφπνηλε απηή πξάμε έρεη 
ηειεζζεί δηα ηνπ ηχπνπ δελ κπνξεί λα δηαξθέζεη πέξα απφ ηελ πην πάλσ 
πξνζεζκία ησλ δεθανθηψ κελψλ νξηζηηθήο παξαγξαθήο ηνπο. Ζ 
αληίζεηε άπνςε θαηά ηελ νπνία ε αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο ηζρχεη κφλν 
θαηά ην δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην ζε θάζε 
βαζκφ δηθαηνδνζίαο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απνθάζεσο θαη απ` 
απηήλ μαλαξρίδεη ε παξαγξαθή νδεγεί ζην άηνπν λα θαηαθεξκαηίδεηαη θαη 
έηζη λα πεξηνξίδεηαη ν ρξφλνο ηεο αλαζηνιήο ζηηο ειάρηζηεο εκέξεο πνπ 
πεξηνξίδεηαη ε θχξηα δηαδηθαζία θαη δελ ζπλδέεηαη ινγηθψο κε ηελ 
πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε ε νπνία ξεηψο δηαηππψλεηαη κε ηελ έθθξαζε φηη 
ε αλαζηνιή δηαξθεί κέρξη λα γίλεη ακεηάθιεηε ε απφθαζε (ΟιΑΠ 
105/1967). ηελ ειεγρφκελε ππφζεζε νη αλαηξεζείνληεο κε ηελ 
πξνζβαιιφκελε απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ 
θαηαδηθάζηεθαλ γηα ην πιεκκέιεκα ην νπνίν πξνβιέπεηαη θαη ηηκσξείηαη 
απφ ην άξζξν 168 § 2 ΠΚ ην νπνίν εηέιεζαλ δηα ηνπλ ηχπνπ ηελ 
30.1.1985 θαη 12.12.1985. Γηα ην ίδην πιεκκέιεκα θαηαδηθάζηεθαλ θαη κε 
ηελ ππ` αξηζκφλ 6838/1986 απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ 
Αζελψλ, πνπ δίθαζε πξσηνδίθσο, ζην νπνίν είραλ θιεζεί λα δηθαζζνχλ 
γηα ηε δηθάζηκν ηεο 5εο Φεβξνπαξίνπ 1986 πνπ εθδφζεθε ε απφθαζε 
απηή, κε επίδνζε θιεηεξίνπ ζεζπίζκαηνο ηνπ εηζαγγειέα 
Πιεκκειεηνδηθψλ Αζελψλ, ε νπνία έγηλε ζηνλ θαζέλα 
ηνπο λνκνηχπσο θαη εκπξνζέζκσο ηελ 16.1.1986 φπσο απφ ηα 
αληίζηνηρα 
απνδεηθηηθά επηδφζεσο ηεο Ζ..** (δηθαζη. επηκει.) πξνθχπηεη. πλεπψο 
απφ ηελ επίδνζε ησλ πην πάλσ θιεηεξίσλ ζενπηζκάησλ (16.1.1986) 
θαηά ηελ νπνία δελ είρε ζπκπιεξσζεί ε εμάκελε πξνζεζκία 
παξαγξαθήο ηνπ πιεκκειήκαηνο ην νπνίν εηέιεζαλ νη αλαηξεζείνληεο 
άξρηζε ε αλαζηνιή απηήο θαη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ν 
απαηηνχκελνο γηα ηελ νξηζηηθή παξαγξαθή ρξφλνο ησλ δεθανθηψ κελψλ 
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ν νπνίνο αληηζηνίρσο ιήγεη ηελ 30.5.1987 θαη 12.6.1987, γεγνλφο πνπ 
απηεπαγγέιησο εμεηάδεηαη απφ ην δηθαζηήξην ηνχην (Αξεην Πάγν) θαη έηζη 
εμέηαζε. πλεπψο νη αληίζεηνη σο πξνο ηελ παξαγξαθή ηνπ εγθιήκαηνο 
απηνχ ηζρπξηζκνί, νη νπνίνη πξνβιήζεθαλ απφ ηνπο αλαηξεζείνληεο ζην 
αθξναηήξην θαηά 
ηε ζπδήηεζε ησλ αηηήζεσλ αλαηξέζεσο είλαη αβάζηκνη. Ζ δηάηαμε ηεο §2 
ηνπ άξζξνπ 168 ΠΚ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε) θαηά ηελ νπνία φπνηνο 
πξνζβάιιεη ηελ ηηκή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηηκσξείηαη κε 
θπιάθηζε ηνπιάρηζην ηξηψλ κελψλ, αλαθέξεηαη ζηελ πξνζβνιή ηεο ηηκήο 
θαη ζηε δπζθήκεζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, γηα 
λα πξνζηαηεπζεί ε πνιηηεηαθή εμνπζία πν αζθεί 
θαηά ην χληαγκα ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο. Γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε 
ηνπ 
εγθιήκαηνο ηεο πξνζβνιήο ηεο ηηκήο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο 
απαηηνχληαη α) σο αληηθεηκεληθά ζηνηρεία, πξνζβιεηηθή εθδήισζε 
θαηαθξνλήζεσο, νλεηδηζκνχ ή δηαζπξκνχ ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Γεκνθξαηίαο πξφζθνξε λα πξνθαιέζεη ακθηζβήηεζε ηεο 
εζηθνθνηλσληθήο αμίαο απηνχ θαη ε εθδήισζε απηή λα γίλεη δεκνζία, δει. 
θαηά ηξφπν πνπ λα γίλεηαη δπλαηή ε πεξηέιεπζή ηεο ζε επξχηεξν θχθιν 
πξνζψπσλ ηα νπνία δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, β) σο ππνθεηκεληθφ 
ζηνηρείν, δφινο ηνπ ππαηηίνπ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηε γλψζε φηη ε 
παξαπάλσ 
εθδήισζε είλαη πξφζθνξε λα παξαγάγεη εμσηεξηθά ηελ εληχπσζε 
θαηαθξνλήζεσο ή κεηψζεσο ηνπ πξνζβαιιφκελνπ, σο θαη ζηε γλψζε 
ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ σο εθπξνζψπνπ ηεο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο. 
Δμάιινπ ν άδηθνο ραξαθηήξαο ηεο ελ ιφγσ πξάμεσο δελ απνθιείεηαη 
θαηά ην άξζξν 20 ΠΚ, εθ ηνπ φηη ην έγθιεκα ηειείηαη θαηά ηελ ελάζθεζε 
δηθαηψκαηνο ηνπ ππαηηίνπ ην νπνίν πεγάδεη απφ ηελ § 1 ηνπ άξζξνπ 14 
ηνπ πληάγκαηνο πνπ νξίδεη "θαζέλαο κπνξεί λα εθθξάδεη θαη λα δηαδίδεη 
πξνθνξηθά, γξαπηά θαη δηα ηνπ ηχπνπ ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ ηεξψληαολ 
ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο" θαη ηε δηάηαμε ηεο §2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πνπ 
νξίδεη "Ο ηχπνο είλαη ειεχζεξνο", δηφηη ην δηθαίσκα απηφ δελ είλαη 
απεξηφξηζην αιιά ππάξρεη θαη ελαζθείηαη κέζα ζηα φξηα ησλ λφκσλ, ελ 
φςεη θαη ηεο εηδηθήο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 25 § 3 ηνπ πληάγκαηνο, θαηά 
ηελ νπνία "Ζ θαηαρξεζηηθή άζθεζε δηθαηψκαηνο δελ επηηξέπεηαη" (ΟιΑΠ 
794/1976). Οχηε νη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 367 ΠΚ, γηα άξζε ηνπ άδηθνπ 
ραξαθηήξα ηεο πξάμεσο θαη γηα εηδηθή κλεία ζηελ απφθαζε ζθνπνχ 
εμπβξίζεσο, έρνπλ εθαξκνγή, δηφηη πξφθεηηαη γηα έγθιεκα πνπ 
πξνζβάιιεη ηελ πνιηηεηαθή εμνπζία θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα 
εγθιήκαηα θαηά ηεο ηηκήο (άξζξα 361 επ. ΠΚ). 
 
ην παξαπάλσ έγθιεκα (αξζξ. 168 § 2 ΠΚ) φηαλ ηειέζηεθε δηά 
θαηαρξήζεσο ηνπ ηχπνπ σο κέζνπ εθδειψζεσο απηνχ (ΟιΑΠ 
1162/1979) έρνπλ εθαξκνγή θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 §1 α.λ. 
1092/1938 (φπσο αληηθαηαζηάζεζαλ ε πεξ. β κε ην αξζξ. 26 λ.δ. 
2493/1953 θαη Α πεξ. γ θαη ην αξζξ. 1 λ.δ. 3824 ηεο 11/11 Απγνχζηνπ 
1958), θαηά ηηο νπνίεο "Πξνθεηκέλνπ πεξί εθεκεξίδσλ ή πεξηνδηθψλ σο 
απηνπξγνί ησλ δη` απηψλ πξαηηνκέλσλ αδηθεκάησλ ηηκσξνχληαη α) ν 
ζπγγξαθεχο ηνπ δεκνζηεχκαηνο, β) έηη δε ν δηεπζπληήο θαη ν ηδηνθηήηεο 
ηεο εθεκεξίδνο ή 
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ηνπ πεξηνδηθνχ, σο θαη ν εθδφηεο απηνχ πθ` νηαλδήπνηε πξνζσλπκία θαη 
αλ παξίζηαηαη "εθηφο εάλ νχηνη απνδείμνπλ φηη ελ αγλνία απηψλ εγέλεην ε 
δεκνζίεπζε, φηε ηηκσξνχληαη ελ πάζε πεξηπηψζεη επ` ακέιεηα... εάλ ε 
πξάμε δελ ηηκσξείηαη δη` εηέξαο πνηληθήο δηαηάμεσο...". Καηά ηελ έλλνηα 
ησλ δηαηάμεσλ απηψλ αξθεί ε ηδηφηεηα δηεπζπληνχ πξάγκαηη ηεο 
εθεκεξίδνο γηα λα ζεκειησζεί ε πνηληθή επζχλε ηνχηνπ, ρσξίο λα είλαη 
αλαγθαίν λα γίλεηαη δηάθξηζε εάλ πξφθεηηαη γηα γεληθφ δηεπζπληή ή γηα 
δηεπζπληή απιψο, ελ φςεη θαη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ίδηνπ 
λφκνπ (πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 2 λ.δ. 3824/1958) ε νπνία νξίδεη "Πάζαη 
αη εθ ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο πθηζηάκελνη δηα ηνλ εθδφηελ θαη ηνλ 
δηεπζπληήλ πνηληθνί, αζηηθαί θαη ινηπαί ελ γέλεηλ επζχλαη θαη ππνρξεψζεηο 
βαξχλνπλ νκνίσο θαη ηνλ νξηδφκελνλ αληηζηνίρσο ζπλεθδφηελ ή 
ζπλδηεπζπληήλ". Ζ επζχλε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ σο απηνπξγψλ 
απνξξέεη απφ κφλε ηελ ηδηφηεηα ησλ (εθδφηνπ, ηδηνθηήηνπ, δηεπζπληνχ), 
θαηά ακάρεην ηεθκήξην ηνπ λφκνπ, εθ` φζνλ δελ απνδεηθλχεηαη φηη ε 
δεκνζίεπζε ηνπ επηιήςηκνπ δεκνζηεχκαηνο έγηλε ελ αγλνία ησλ. "Οπσο 
πξνθχπηεη απφ ην δηαηαθηηθφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο 
πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο νη αλαηξεζείνληεο θαηαδηθάζηεθαλ γηα 
πξνζβνιή ηεο ηηκήο ηνπ Πξνέδξνπ ηεολ Γεκνθξαηίαο δηα ηνπ ηχπνπ θαη` 
εμαθνινχζεζε δηφηη ζηελ Αζήλα θαη ζε άιια κέξε 
ηεο Διιάδνο κε πεξηζζφηεξεο πξάμεηο πνπ ζπληζηνχλ εμαθνινχζεζε ηνπ 
ίδηνπ εγθιήκαηνο θαη κε φξγαλν ηνλ ηχπν πξνζέβαιαλ δηα ιφγνπ ηελ ηηκή 
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ε Δ.Α.** σο εθδφηξηα ηεο εθεκεξίδαο 
"Β.", ε νπνία εθδίδεηαη θάζε κέξα θαη θπθινθνξεί ζε φιε ηελ Διιάδα, ε 
Μ.Α.** σο γεληθφο δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο απηήο θαη ν Π.-Η.M.** σο 
δηεπζπληήο ηεο ίδηαο εθεκεξίδαο, δεκνζίεπζαλ ηελ 30.11.1985 θαη ηελ 
12.12.1985 ξεπνξηάδ πνπ αθνξνχζαλ ην πξφζσπν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαη πξνζέβαιαλ δηα ιφγνπ δεκφζηα ηελ ηηκήλ απηνχ σο 
αλψηαηνπ άξρνληνο. Δηδηθφηεξα 1)ηελ 30.11.1985 κε δεκνζίεπκα ζηηο 
πξψηε θαη ηξίηε ζειίδεο ηνπ ππ` αξηζ. 20940 θχιινπ ηεο παξαπάλσ 
εθεκεξίδαο κε ηίηιν "................" θαη πεξηερφκελν: "Νέα αζιηφηεηαβ 
δηέπξαμε ε Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο κε ζηφρν ηνλ ......... ν Γεληθφο 
Γξακκαηέαο ηνπ παιαηηνχ ν γλσζηφο Αξενπαγίηεο Α. Παπαθαξπάο 
ελεξγψλ θαη εληνιήλ ή ζηελ "θαιχηεξε πεξίπησζε" κε ηελ έγθξηζε ηνπ 
πξντζηακέλνπ ηνπ θ. ............. έζηεηιε ην 100 ζηελ Πνιηηεία γηα λα πάξεη 
ην απηνθίλεην πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν ........... Σν γεγνλφο... έρεη 
πξνθαιέζεη αγαλάθηεζε γηα ηε κηθξνςπρία ησλ αλζξψπσλ ηνπ Παιαηηνχ 
θαη γηα ηηο αζιηφηεηεο πνπ δηαπξάηηνπλ ηπθισκέλνη απφ ην κίζνο πξνο 
ηνλ ......... Σν ζήξηαι ηεο αζιηφηεηαο έρεη σο εμήο.... ε ηέηνηα αζιηφηεηα 
ηα ζρφιηα πεξηηηεχνπλ. Αξθεηή κία ιέμε "Νηξνπή" πξνζέβαιαλ δεκφζηα 
ηελ ηηκή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ..........., 2) ηελ 12 Γεθεκβξίνπ 
1985 κε δεκνζίεπκα ζηελ πξψηε ζειίδα κε ηνλ ηεξάζηην ζε κέγεζνο 
ηίηιν "Απφξξεηε ε αξγνκηζζία - Τζηεξηθέο ζηηγκέο ρζεο ζην Παιάηη" 
"Απάηε ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ" "Καθνχξγεκα" ε "απφζπαζε" ζην 
Γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ θαη πεξηερφκελν Αηηία νη αλαθηνξηθέο πξνθιήζεηο 
θαη ζπαηάιεο... ρζεο ζε επηθνηλσλία κεηαμχ Παιαηηνχ θαη Μαμίκνπ 
επαλειήθζε εκθαληηθά ε αμίσζε ηνπ θ. αξηδεηάθε λα θαιχςεη ηελ 
ππφζεζε ηεο αξγνκηζζίαο ηεο ζπδχγνπ ηνπ.... Ζ εληνιή "άλσζελ" ήηαλε. 
Να κελ απνθαιχςεη πφζα εηζπξάηηεη ε Φξφζσ απφ ηελ αξγνκηζζία. Καη 
ζηελ εβδφκε ζειίδα ππφ ηνλ ηίηιν "Φξφζσ θαη Γέζπνηλα. Αξγνκηζζίεο 
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παξάιιειεο" θαη ζηε ζπλέρεηα κε θξάζεηο "θαη πνηληθέο επζχλεο γηα  ην 
ζθάλδαιν".... Ζ θπξία Φξφζσ βξίζθεηαη ζην "ρψξν" εξγαζίαο ηεο (ζην 
Παιάηη  κέλεη, άξα είλαη παξνχζα ζηνλ ηφπν ηεο δνπιεηάο ηεο) "ζην 
πιεπξφ ηνπ θ.  Υξήζηνπ βξίζθεηαη κέξα-λχρηα (άξα πξνζθέξεη 
ππεξεζίεο ζηνλ Πξντζηάκελν αθέληε  ηεο). πλεπψο νη ηππηθέο 
πξνυπνζέζεηο "πιεξνχληαη"... Ζ θπβέξλεζε επηβεβαίσζε  ην ζθάλδαιν 
ηεο αξγνκηζζίαο... Αιιά ε αξγνκηζζία ηεο θπξίαο .............. μεπέξαζε 
θάζε αλάινγν πξνεγνχκελν ζθάλδαιν, φηαλ έγηλε γλσζηφ φηη ν  
πξντζηάκελνο ηεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πξνεδξίαο ηεο ελέθξηλε 
πέξαλ ηνπ  κηζζνχ ηεο πνπ παίξλεη απφ ηελ Αθαδεκία λα παίξλεη θαη 
επηκίζζην 15.000 δξρ.  
ην κήλα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Αλαθηφξσλ. Σν ζθάλδαιν ηεο 
αξγνκηζζίαο ηεο  θπξίαο αξηδεηάθε είλαηπνιχπιεπξν... "ν απιφο ιαφο 
ζέιεη ηνπο αξρεγνχο ηνπ  "ιεβέληεο". Καη δελ ηνπο ζπγρσξεί κηθξφηεηεο 
θαη θηελά ηερλάζκαηα"... Αιιά  πέξαλ ηεο ζηάζεσο πνπ ηεξεί ην δεχγνο 
..........., βαξείεο επζχλεο έρεη θαη ε  Κπβέξλεζε. Ζ νπνία επηβάιιεηαη θαη 
αμηψλεη λα επηβάιιεη ζηνλ εθιεθηφ ηεο λα  δψζεη ηελ πξέπνπζα ιχζε ζην 
ζθάλδαιν.... Τπάξρεη, θαη έλα πειψξην ζέκα  πνηληθψλ επζπλψλ. Καη 
είλαη γεληθφ ην εξψηεκα, πψο ν θ. .... δελ έρεη  εθηηκήζεη ζηελ πξαγκαηηθή 
ηνπ δηάζηαζε ην ζέκα θαη ηα επαθφινπζα ηνπο",  πξνζέβαιαλ δεκφζηα 
ηελ ηηκή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. ην αηηηνινγηθφ ηεο απνθάζεσ 
αλαθέξεηαη φηη απφ ην πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ δεκνζηεπκάησλ πνπ 
πεξηιακβάλεη ηηο θξάζεηο φπσο "..........." "λέα αζιηφηεηα δηέπξαμε ε  
Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο" "κηθξνςπρία ησλ αλζξψπσλ ηνπ Παιαηηνχ 
θαη γηα ηηο  αζιηφηεηεο πνπ δηαπξάηηνπλ ηπθισκέλνη απφ ην κίζνο", "ην 
ζήξηαι ηεο  αζιηφηεηνο", "ε ηέηνηα αζιηφηεηα ηα ζρφιηα πεξηηηεχνπλ. 
Αξθεηή κία ιέμε  "ληξνπή" "Απφξξεηε αξγνκηζζία, πζηεξηθέο ζηηγκέο 
ρζεο ζην Παιάηη", "Απάηε εηο  βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ Καθνχξγεκα", 
"Αλαθηνξηθέο πξνθιήζεηο θαη ζπαηάιεο" "Αμίσζε  ηνπ .......... λα θαιχςεη 
ηελ ππφζεζε ηεο αξγνκηζζίαο ηεο ζπδχγνπ ηνπ" "Φξφζσ  θαη Γέζπνηλα 
Αξγνκηζζίεο παξάιιειεο... θαη πνηληθέο επζχλεο γηα ην  ζθάλδαιν... ην 
ζθάλδαιν ηεο αξγνκηζζίαο ηεο θ. ......... είλαη πνιχπιεπξν...  ν απιφο 
ιαφο ζέιεη ηνπο αξρεγνχο ηνπ ιεβέληεο θαη δελ ηνπο ζπγρσξεί  
κηθξφηεηεο θαη θηελά ηερλάζκαηα... ππάξρεη θαη πειψξην ζέκα πνηληθψλ 
επζπλψλ", ζπλάγνληαη ηα αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ηνπ εγθιήκαηνο, απφ δε 
ηηο  θαηαζέζεηο ησλ εμεηαζζέλησλ καξηχξσλ θαηεγνξίαο θαη 
ππεξαζπίζεσο, ηα  αλαγλσζζέληα πξαθηηθά ηεο πξσηνβάζκηαο δίθεο, 
θαη ηελ επί αθξναηεξίνπ  
ζπδήηεζε, ζπλάγεηαη ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν ηνπ εγθιήκαηνο σο θαη φηη  
απνθιείεηαη λα ζεσξεζεί φηη νη παξαπάλσ πξνζβιεηηθνί ηεο ηηκήο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ραξαθηεξηζκνί θαη νλεηδηζκνί απνηεινχλ 
ελάζθεζε δηθαηψκαηνο ησλ αλαηξεζεηφλησλ γηα δξηκεία θξηηηθή ζην 
πιαίζην ηεο θαζηεξσκέλεο απφ ην χληαγκα ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ θαη 
ηνπ ηχπνπ. Με ηα παξαπάλσ ππάξρεη ζηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε ε 
απαηηνχκελε θαηά ηα άξζξα 93 § 3 ηνπ πληάγκαηνο θαη 139 ΚΠΓ εηδηθή 
θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, δηφηη αλαθέξνληαη κε πιεξφηεηα, 
ζαθήλεηα θαη ρσξίο αληηθάζεηο, ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ 
ζπληζηνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ εγθιήκαηνο γηα ην νπνίν θεξχρζεθαλ έλνρνη νη 
αλαηξεζείνληεο, νη απνδείμεηο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ ηα πεξηζηαηηθά 
απηά, αθφκε θαη αλαιπηηθά κε εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ 
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απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, σο θαη νη ζθέςεηο κε ηηο νπνίεο ππάρζεθαλ ηα 
παξαπάλπεξηζηαηηθά ζηηο εθαξκνζζείζεο νπζηαζηηθέο πνηληθέο δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 168 § 2 ΠΚ, 46 α.λ. 1092/1938 ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξζξ. 
20 ΠΚ, νη νπνίεο εξκελεχζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ νξζά θαη δελ 
παξαβηάζηεθαλ νχηε εθ πιαγίνπ. πλεπψο νη ιφγνη ησλ αηηήζεσλ 
αλαηξέζεσο γηα έιιεηςε εηδηθήο αηηηνινγίαο θαη έιιεηςε λνκίκνπ βάζεσο, 
θαηά ηνπο νπνίνπο ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε δελ αλαθέξεη ηα 
πεξηζηαηηθά, εμ σλ, ην εθδφλ ηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζε δηθαζηήξην, 
ζπλήγαγε ηε ζπλδξνκή ησλ θαηά λφκνλ αλαγθαίσλ ζπζηαηηθψλ φξσλ, 
ηνπ εγθιήκαηνο ηεο πξνζβνιήο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνθξαηίαο, δηα ηνπ ηχπνπ, νχηε αθφκε εθζέηεη, επί ηε βάζεη πνίσλ 
δηθαληθψλ ζπιινγηζκψλ, ήρζε εηο θαηαδηθαζπθήλ θξίζε. Δηη δε 
εηδηθφηεξνλ, ε πξνζβαιινκέλε απφθαζε, δελ εθζέηεη, εθ πνίσλ 
ζηνηρείσλ, εμήγαγε ηελ θξίζε ηεο, φηη ηα ελ ησ δηαηαθηηθψ ηεο 
πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο αλαθεξφκελα δεκνζηεχκαηα, ζπληζηνχλ 
αμηφπνηλνλ πξάμε, ήηνη πξνζβνιήλ ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνθξαηίαο δηα ηνπ ηχπνπ, θαη κάιηζηα πνηαο ζπγθεθξηκέλεο θχζεσο 
πξνζβνιήλ, θαη νπρί ζεκηηήλ πξάμηλ, ήηνη ηελ ππφ ηνπ πληάγκαηνο 
επηβαιινκέλελ θξηηηθήλ ηεο δεκνζίαο δσήο ηνπ ηφπνπ, πξνζέηη δε θαη 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλσηάηνπ άξρνληνο ηεο ρψξαο καο. Σέινο δελ 
αλαθέξεη ε αλαηξεζηβαιινκέλε απφθαζε, εθ πνίσλ δηθαληθψλ 
ζπιινγηζκψλ, ήρζε εηο ην ζπκπέξαζκα φηη ζπλέηξεμαλ θαη ηα 
ππνθεηκεληθά ζηνηρεία ηνπ αδηθήκαηνο εηο ην πξφζσπνλ ηνπ, είλαη 
αβάζηκνη θαη νη αηηήζεηο αλαηξέζεσο πξέπεη λα απνξξηθζνχλ. Καηά ηε 
γλψκε ελφο κέινπο ηνπ·δηθαζηεξίνπ, 10/1975, ε νπνία νξίδεη φηη "Οπνηνο 
πξνζβάιιεη ηελ ηηκή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ή εθείλνπ πνπ αζθεί 
ηελ πξνεδξηθή εμνπζία ή ηνλ δπζθεκεί δεκφζηα ή φηαλ είλαη παξψλ, 
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ" θαη πεξηιακβάλεηαη 
ζην πέκπην θεθάιαην ηνπ εηδηθνχ κέξνπο ηνπ ΠΚ κε ηνλ ηίηιν 
"Πξνζβνιέο θαηά ηεο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο" ζθνπφ δε έρεη ηελ 
πξνζηαζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο σο θνξέα ηεο πνιηηεηαθήο 
εμνπζίαο ε νπνία ηνπ έρεη αλαηεζεί απφ ην χληαγκα, εθηφο απφ ηα άιια 
ζπλάγεηαη φηη α) γηα ηελ αληηθεηκεληθή  
ππφζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο απηνχ απαηηείηαη ζαθψο κε ιφγν ή έξγν ή 
νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν εθδήισζε θαηαθξνλήζεσο, νλεηδηζκψλ ή 
δηαζπξκψλ ε νπνία εμ αληηθεηκέλνπ απ` επζείαο πιήηηεη ην θχξνο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο σο θνξέα ηεο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο ηελ 
νπνία ην χληαγκα ηνπ έρεη αλαζέζεη, δειαδή πξφζθνξε λα πξνθαιέζεη 
ακθηζβήηεζε ή κείσζε ηνπ θχξνπο Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο σο 
ζεζκνχ, β) ε εθδήισζε απηή λα ηειεζζεί δεκφζηα ή θαη` απηήλ λα είλαη 
παξψλ ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, δεκφζηα δε ηειείηαη πξνδήισο 
φηαλ  
γίλεηαη δηα ηνπ ηχπνπ, θαη γ) ππνθεηκεληθψο απαηηείηαη δφινο ηνπ δξάζηε 
ν  
νπνίνο πεξηιακβάλεη ηε γλψζε θαη ζέιεζε ηεο πξνζβνιήο ηνπ θχξνπο 
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο σο θνξέα ηεο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο. Καη 
ζηελ πεξίπησζε ηνπ εγθιήκαηνο απηνχ εθαξκνγή έρεη ην άξζξν 20 ηνπ 
ΠΚ θαηά ην νπνίν "Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 
Πνηληθφ Κψδηθα (άξζξα 21, 22, 25, 304 §§4 θαη 5 θαη 308 §2, 367, 371 
§4) ν άδηθνο ραξαθηήξαο ηεο πξάμεσο απνθιείεηαη θαη φηαλ ε πξάμε 
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απηή απνηειεί ελάζθεζε δηθαηψκαηνο ή εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ 
επηβάιιεηαη απφ ην λφκν" γηαηί ην άξζξν απηφ αλαθέξεηαη γεληθψο ζε φια 
ηα εγθιήκαηα θαη θαλέλαο εηδηθφο ιφγνο, ν νπνίνο λα δηθαηνινγεί ηε κε 
εθαξκνγή ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα ην έγθιεκα ηνπ άξζξνπ 168 §2 ΠΚ, δελ 
ζπληξέρεη. Δπίζεο εθαξκνγή έρεη θαη ην άξζξν 367 § 1 ΠΚ φρη κφλν γηαηί 
ην άξζξν απηφ δελ είλαη παξά πξνέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ην άξζξν20 ΠΚ 
αιιά θαη γηαηί αλαθέξεηαη ζην πεξηερφκελν ηεο πξνζβιεηηθήο πξάμεσο 
θαη φρη ζην πξνζβαιιφκελν απ` απηήλ έλλνκν αγαζφ ή ην θνξέα ηνπ. 
Βεβαίσο ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνθεηκέλνπ γηα ην έγθιεκα ηνπ 
άξζξνπ 168 § 2 ΠΚ σο πξνο ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ πεξηπηψζεηο 
πεξηνξίδεηαη ζε εθείλεο νη νπνίεο κπνξνχλ απφ ηε θχζε ηνπο λα 
εθαξκνζζνχλ. Μεηαμχ απηψλ αλακθηζβεηήησο πεξηιακβάλνληαηεθείλεο 
πνπ ν άδηθνο ραξαθηήξαο ηεο πξάμεσο απνθιείεηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα 
εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηελ εθηέιεζε λφκηκσλ θαζεθφλησλ, ηελ 
άζθεζε λφκηκεο εμνπζίαο ή γηα ηε δηαθχιαμε (πξνζηαζία) δηθαηψκαηνο ή 
απφ άιιν δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ ή ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο, ε 
ζπλδξνκή ησλ νπνίσλ  
ζηελ θπξηνιεμία, (φηαλ πξφθεηηαη γηα ην έγθιεκα ηνπ άξζξνπ 168 §2 ΠΚ),  
απνθιείεη ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ. Αληηζέησο ε εθαξκνγή ηνπ 
άξζξνπ απηνχ (367 § 1) απνθιείεηαη ζε θάζε πεξίπησζε πξνζβνιήο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο κε ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε. Δηζη ζχκθσλα 
κε ηα πην πάλσ θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 20 θαη 367 § 
1 ΠΚ ε αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο ηνπ άξζξνπ 168§ 2 ΠΚ 
δελ πεξηιακβάλεη θαη ηηο εθδειψζεηο κε ηηο νπνίεο γίλεηαη έιεγρνο θαη 
θξηηηθή πξάμεσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη απνηεινχλ 
ελάζθεζε λφκηκεο εμνπζίαο ή λφκηκνπ δηθαηψκαηνο ή ζε αλάινγεο 
πεξηπηψζεηο. Σέηνην δηθαίσκα πξνβιέπεη ην άξζξν 14 ηνπ πληάγκαηνο 
θαηά ην νπνίν "§ 1 Καζέλαο κπνξεί λα εθθξάδεη θαη λα δηαδίδεη 
πξνθνξηθά, γξαπηά θαη δηα ηνπ ηχπνπ ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ ηεξψληαο 
ηνπο λφκνπο ηνπ Κξάηνπο, §2 0 ηχπνο είλαη ειεχζεξνο. Ζ ινγνθξηζία θαη 
θάζε άιιν πξνιεπηηθφ κέηξν απαγνξεχνληαη. § 3 Ζ θαηάζρεζε 
εθεκεξίδσλ θαη άιισλ εληχπσλ, είηε πξηλ απφ ηελ θπθινθνξία είηε 
χζηεξα απαγνξεχνληαη". Σν απφ ην άξζξν απηφ ηνπ πληάγκαηνο θαη` 
εμνρήλ αηνκηθφ δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο εθθξάζεσο θαη ζηνραζκνχ, 
θαζψο θαη ην δηθαίσκα ειεπζεξνηππίαο κε ηα νπνία φρη κφλνλ 
επαιεζεχεηαη ν δεκνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηεχκαηνο 
αιιά θαη δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία θαη ηήξεζε ηνπ ψζηε ε ελάζθεζε 
ηνπο λα απνηειεί θαη βαζηθφ θαζήθνλ, επηηξέπνπλ ην δξηκχ θαη έληνλν 
έιεγρν θαη θξηηηθή ησλ πξάμεσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη 
πξνπάλησλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν πεξηέρνληαη ζηελ απφ ηε θχζε ηεο 
απνζηνιήο ηνπ χπαξμε δηθαηνινγεκέλνπ ελδηαθέξνληνο 
πιεξνθνξήζεσο θαη ελεκεξψζεσο ηνπ θνηλνχ, δελ ππφθεηληαη δε παξά 
κφλν ζηνλ απφ ην άξζξν 25 § 3 ηνπ πληάγκαηνο πεξηνξηζκφλ, θαηά ηνλ 
νπνίν ε θαηαρξεζηηθή άζθεζε δηθαηψκαηνο δελ επηηξέπεηαη. Δηζη ε 
θξηηηθή θαη ν έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο κε 
φζε δξηκχηεηα, νμχηεηα ή έληαζε θαη αλ γίλνληαη επηηξέπνληαη αλ δε εμ 
αληηθεηκέλνπ πξφθεηηαη γηα θξηηηθή θαη έιεγρν πξάμεσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνθξαηίαο πνπ θαηά ηηο πεξηζηάζεηο δελ είλαη παξά ελάζθεζε 
δηθαηψκαηνο ή εμνπζίαο είηε πξνπάλησλ φηαλ γίλνληαη απφ ηνλ ηχπν δελ 
είλαη άιιν απφ εθπιήξσζε θαζήθνληνο ή εθδήισζε δηθαηνινγεκέλνπ 
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ελδηαθέξνληνο, θαηά ινγηθή αλάγθε, απνθιείεηαη ε αληηθεηκεληθή 
ππφζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο ηνπ άξζξνπ 168 §2 ΠΚ. Οκσο γηα ηελ θξίζε 
αλ εμ αληηθεηκέλνπ πξφθεηηαη γηα θξηηηθή ή έιεγρν πξάμεσλ ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Γεκνθξαηίαο αλαγθαίσο ζα εμεηαζζεί αλ ηα γεγνλφηα ηα νπνία 
εκθαλίδνληαη σο πξάμεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο είλαη ή φρη 
αιεζή, αθνχ άιισο νη ζπλδεφκελνη κε απηά ραξαθηεξηζκνί θαη εθθξάζεηο 
δε κπνξεί λα θξηζεί αλ θαηά ην λφεκα ην νπνίν απνθηνχλ απφ ηε 
ζπλάξηεζε ηνπο κε ηηο πξάμεηο νη νπνίεο ηνπο πξνθάιεζαλ θαη ηνλ ηξφπν 
δηαηππψζεσο ηνπο βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ηεο επηηξεπφκελεο θξηηηθήο 
θαη ειέγρνπ, ή ηα παξαβηάδνπλ θαη πξαγκαηψλνπλ εθφζνλ εμ 
αληηθεηκέλνπ είλαη πξνζβιεηηθέο ηνπ θχξνπο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνθξαηίαο ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο ηνπ άξζξνπ 
168 § 2 ΠΚ. Δμάιινπ θαη κελ απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηε γλψκε ηεο 
πιεηνςεθίαο δηαηάμεηο σο απηνπξγφο ηνπ εγθιήκαηνο ην νπνίν ηειείηαη 
δηα ηνπ ηχπνπ ηηκσξείηαη θαη ν δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο, φηαλ δε είλαη 
πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ ηηκσξνχληαη φινη σο απηνπξγνί, αιιά απφ ηε 
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 § 4 ηνπ α.λ. 1092/1938 ε νπνία δίδεη ηνλ νξηζκφ 
ηνπ δηεπζπληή ηεο εθεκεξίδνο, ν νπνίνο ηηκσξείηαη σο απηνπξγφο θαη 
ηέηνηνλ ζεσξεί ην δηεπζπληή ζπληάμεσο πνπ έρεη ηελ επζχλε φισλ ησλ 
δεκνζηεπκάησλ ηα νπνία πεξηέρνληαη ζην έληππν, ζπλάγεηαη φηη ηελ 
επζχλε ηνπ απηνπξγνχ ηνπ δεκνζηεχκαηνο ηελ έρεη ν δηεπζπληήο ηνπ 
ηνκέα ζπληάμεσο ηεο εθεκεξίδαο θαη φρη ν δηεπζπληήο άιινπ ηνκέα ηεο 
αλ δελ είλαη θαη δηεπζπληήο ζπληάμεσο. Ο δηεπζπληήο δε ζπληάμεσο ηεο 
εθεκεξίδαο, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ κφλνπ§3ηνπ λφκνπ 1178/1981 
εκθαίλεηαη κφλνλ απφ ηελ αλαγξαθή ηνπ ζην θχιιν ηνπ εληχπνπ ρσξίο 
απηφ λα ζεκαίλεη φηη απνθιείεηαη ε επζχλε σο απηνπξγνχ εθείλνπ ν 
νπνίνο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή 
ζπληάμεσο. Οκσο κφλνλ ν ηίηινο δηεπζπληήο εθεκεξίδαο θαη ν ηίηινο 
δηεπζπληήο ζπληάμεσο αθνχ κε ηνπο ηίηινπο, απηνχο θαηά ηελ θνηλή 
αληίιεςε δελ εθθξάδνληαη πξφζσπα ηα νπνία εθηεινχλ ηα ίδηα 
θαζήθνληα θαη δελ είλαη απηνλφεην, πξνθεηκέλνπ γηα εθεκεξίδα, φηη 
θαζέλαο ηνπο είλαη δηεπζπληήο ηνπ ηνκέα ζπληάμεσο ηεο, εθηφο αλ θαη νη 
δχν ζην θχιιν ηεο εθεκεξίδαο εκθαίλνληαη  
σο δηεπζπληαί ζπληάμεσο ή πξαγκαηηθά αζθνχλ ηα θαζήθνληα απηά. ηελ  
ειεγρφκελε πεξίπησζε ην Σξηκειέο Δθεηείν Αζελψλ, φπσο απφ ηελ 
πξνζβαιιφκελε απφθαζε ηνπ πξνθχπηεη, δέρζεθε αλειέγθησο φηη νη 
αλαηξεζείνληεο εδεκνζίεπζαλ ζηελ εθεκεξίδα "Β.*" πνπ θπθινθνξεί θάζε 
κέξα ζηελ Αζήλα θαη ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ηεο νπνίαο ήηαλ ε πξψηε 
Δ.Α.** εθδφηξηα, ε δεχηεξε Μ.Α.** γεληθή δηεπζχληξηα θαη ν ηξίηνο 
δηεπζπληήο ζηα εηδεζενγξαθηθά ξεπνξηάδ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
δηαηαθηηθφ θαη αθνξνχζαλ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ηα νπνία έρνπλ 
θαηά ιέμε φπσο αλαθέξνληαη ζηελ πην πάλσ γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο θαη 
φπσο απφ ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε πξνθχπηεη απνηεινχλ 
απνζπαζκαηηθή παξάζεζε ησλ δεκνζηεπκάησλ απηψλ πνπ κε ηνλ ίδην 
ηξφπν αλαθέξνληαη ζην θαηεγνξεηήξην θαη ζην δηαηαθηηθφ ηεο 
πξνζβαιιφκελεο απνθάζεσο. Τζηεξα δε απφ ηελ παξάζεζε κε ηνλ πην 
πάλσ ηξφπν ησλ δχν δεκνζηεπκάησλ ζην αηηηνινγηθφ ηεο 
πξνζβαιιφκελεο απνθάζεσο αλαθέξεηαη φηη "Με ην φιν πεξηερφκελν 
ησλ παξαπάλσ δχν δεκνζηεπκάησλ (ηεο 30.11.1985 θαη ηεο 12.12.1985) 
πνπ πεξηιακβάλνπλ (ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην ππφινηπν θείκελν) 
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θξάζεηο φπσο...". Μεηά ηελ παξάζεζε δε ησλ θξάζεσλ απηψλ πνπ είλαη 
εθείλεο νη νπνίεο δηαηππψλνληαη ζηελ πην πάλσ γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο 
θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη κε ηηο θξάζεηο απηέο πνπ επζέσο 
ζηξέθνληαη θαηά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο 
πξνζβάιιεηαη δεκφζηα ε ηηκή ηνπ φπσο θαηεγνξεκαηηθά κάιηζηα 
θαηεηέζε θαη απφ ηνπο εμεηαζζέληεο κάξηπξεο θαηεγνξίαο, πνπ νη 
θαηαζέζεηο ηνπο δελ αλαηξνχληαη απφ ηηο ζρεηηθέο αληίζεηεο θαηαζέζεηο 
ησλ καξηχξσλ ππεξαζπίζεσο, είλαη δε ηφζν έληνλα πξνζβιεηηθέο ηεο 
ηηκήο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο φιεο νη εκπεξηερφκελεο ζηα 
παξαπάλσ δεκνζηεχκαηα θξάζεηο ψζηε λα απνθιείεηαη παληειψο λα 
ζεσξεζεί φηη δηαηππψζεθαλ ζην πιαίζην κηαο (πάληνηε επηηξεπφκελεο) 
δξηκείαο έζησ θξηηηθήο θαη ππφ ηα πξνθχςαληα απηά πξαγκαηηθά 
πεξηζηαηηθά ζεκειηψλεηαη πιήξσο θαηά ηα αληηθεηκεληθά θαη ππνθεηκεληθά 
ζηνηρεία ηεο ε πξάμε γηα ηελ νπνία εδηψρζεθαλ νη θαηεγνξνχκελνη (α-
λαηξεζείνληεο), θαη πξέπεη λα θεξπρζνχλ έλνρνη. Δηζη ζηελ αηηηνινγία 
απηή ηεο πξνζβαιιφκελεο απνθάζεσο ηνπ κε ηελ νπνία ην Δθεηείν πνπ 
δίθαζε κε ηελ απνζπαζκαηηθή παξάζεζε ηνπ θεηκέλνπ ησλ 
δεκνζηεπκάησλ θαη επίθιεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ, ην νπνίν δελ θαζνξίδεη 
ηδηαίηεξα, έθξηλε φηη απνηεινχλ ραξαθηεξηζκνχο ησλ γεγνλφησλ θαη 
πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη επζέσο 
πξνζβάιινπλ ηελ ηηκή ηνπ, δελ απνζαθελίδεηαη νχηε αλ απνηεινχλ ή φρη 
θξηηηθή νχηε αλ ηα γεγνλφηα απηά θαη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ Πξφεδξν 
ηεο Γεκνθξαηίαο έγηλαλ ή φρη, νχηε κε βάζε πνηα πξαγκαηηθά 
πεξηζηαηηθά ηα νπνία απνδείρζεθαλ θαη κε πνηνπο ζπιινγηζκνχο θαη 
ζθέςεηο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη απνθιείεηαη, φπσο αλαθέξεηαη, λα 
δηαηππψζεθαλ ζην πιαίζην κηαο πάληνηε επηηξεπφκελεο δξηκείαο έζησ 
θξηηηθήο. Δπίζεο σο πξνο ηνπο αλαηξεζείνληεο Μ.Α.** θαη Π.-Η.Μ.**, νη 
νπνίνη θεξχρζεθαλ έλνρνη ε πξψηε σο γεληθφδηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο 
θαη ν δεχηεξνο σw δηεπζπληήο δελ απνζαθελίδεηαη αλ θαη νη δχν ή πνηνο 
απ` απηνχο ήζαλ δηεπζπληέο ζπληάμεσο ηεο εθεκεξίδαο νχηε 
αλαθέξνληαη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηα νπνία απνδείρζεθαλ θαη 
πξνζδίδνπλ θαη ζηνπο δχν ή ζε θάπνηνλ απ` απηνχο ηελ απαηηνχκελε γηα 
λα ζεσξεζεί απηνπξγφο ηεο πξάμεσο απφ ην λφκν ηδηφηεηα ηνπ δηεπζπληή 
ζπληάμεσο ηεο εθεκεξίδαο. Καηά ζπλέπεηα ην Σξηκειέο Δθεηείν Αζελψλ 
κε ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε ηνπ θαη εθ πιαγίνπ παξαβίαζε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 §2 ΠΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 20 θαη 367 § 1 ηνπ απηνχ Κψδηθα θαη 46 § 1 ηνπ α.λ. 1092/1938, 
γηαηί αλέθηθηνο θαζίζηαηαη ν έιεγρνο απφ ηνλ Αξεην Πάγν αλ ζπληξέρεη ν 
αληηθεηκεληθφο φξνο ηνπ εγθιήκαηνο ηεο πξνζβνιήο ηεο ηηκήο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ άξζξνπ 168 § 2 ΠΚ θαη δελ δηέιαβε ζε 
απηήλ ηελ εηδηθή εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία ε νπνία επηβάιιεηαη απφ ηα 
άξζξα 93 § 3 ηνπ πληάγκαηνο θαη 139 ΚΠΓ, πνπ αληίζηνηρα είλαη ιφγνη 
αλαηξέζεσο ηεο θαηά ην άξζξν 510 § 1 νηνηρ. Δ` θαη Γ` ΚΠΓ. Γηα ηνπο 
ιφγνπο απηνχο κε ηνπο νπνίνπο θαηά ηηο αηηηάζεηο ησλ θξηλφκελσλ 
αηηήζεσλ αλαηξέζεσο ηεο πιήηηεηαη ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε πξέπεη 
λα αλαηξεζεί. 

 
   Ζ αληίζεηε αγφξεπζε ηνπ Αληεηζαγγειέα θ. . Καληλία έρεη σο εμήο: 
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Με ηελ αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ 
θεξχρζεθαλ έλνρνη νη ππεχζπλνη ηεο εθεκεξίδαο "Β.*" γηα πξννβνιή ηεο 
ηηκήο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπο επηβιήζεθε πνηλή 
θπιαθίζεσο επηά κελψλ. Οπσο πξνθχπηεη απφ ην ζθεπηηθφ ηεο 
απνθάζεσο, ην δηθαζηήξην δέρζεθε φηη ζηελ εθεκεξίδα δεκνζηεχζεθε 
δξηκχηαηε θξηηηθή γηα δχν πξάμεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, νη 
νπνίεο εκθαλίζζεθαλ κε εληππσζηαθνχο ηίηινπο θαη αθνξνχζαλ: α) 
Αθαίξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ Πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαη β) Αξγνκηζζία ηεο ζπδχγνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνθξαηίαο. Αιι` ε θξηηηθή απηή -θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ Δθεηείνπ - 
ππεξέβε ηα επηηξεπφκελα φξηα θαη έηζη ζηνηρεηνζεηήζεθε ην έγθιεκα ηεο 
πξνζβνιήο ηεο ηηκήο ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ πξνβιέπεηαη θαη ηηκσξείηαη 
απφ ην άξζξν 168 ΠΚ.Ζ απφθαζε νξζψο δέρεηαη σο ζεκηηή ηελ θξηηηθή 
ησλ πξάμεσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. Ννκίδνπκε φηη ηνχην είλαη 
απηνλφεην ζην πιαίζην ηνπ δηθαηνπνιηηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Δθφζνλ κε 
ην χληαγκα δηαθεξχζζεηαη φηη ζεκέιην ηνπ πνιηηεχκαηνο είλαη ε ιατθή 
θπξηαξρία, φηη φιεο νη εμνπζίεο πεγάδνπλ απφ ην Λαφ θαη φηη ν Σχπνο 
είλαη ειεχζεξνο, ε θξηηηθή ησλ πξάμεσλ θάζε ιεηηνπξγνχ ηνπ Κξάηνπο 
(θαη ηνπ αλσηάηνπ) ζπληζηά φρη κφλν δηθαίσκα, αιιά θαη ππνρξέσζε ηνπ 
Σχπνπ. Δηδηθψο γηα ηελ θξηηηθή ησλ πξάμεσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνθξαηίαο παξαηεξνχκε φηη - ζχκθσλα κε ην χληαγκα - απηφο δελ 
επζχλεηαη νπσζδήπνηε γηα πξάμεηο πνπ έρεη ελεξγήζεη θαηά ηελ άζθεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, παξά κφλν γηα έζραηε πξνδνζία ή εθ πξνζέζεσο 
παξαβίαζε ηνπ πληάγκαηνο. Καη γηα πξάμεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ε δίσμε αλαζηέιιεηαη εσζφηνπ ιήμεη ε 
πξνεδξηθή ζεηεία. Οκσο άιιν πξάγκα ε επζχλε θαη άιιν ε θξηηηθή. Οιεο 
νη πξάμεηο ηνπ Πξνέδξνπ είλαη επηδεθηηθέο  
θξηηηθήο, αδηαθφξσο πξνο ηελ χπαξμε ή αλππαξμία επζχλεο ηνπ. 
Αιισζηε, θαη φηαλ ιείπεη ε ηππηθή-λνκηθή επζχλε πθίζηαηαη ε νπζηαζηηθή-
ηζηνξηθή επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. Σίζεηαη φκσο πάληνηε 
δήηεκα νξηνζεζίαο, δειαδή πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δένληνο κέηξνπ ηεο 
θξηηηθήο. Γηφηη ε ππέξβαζε ηνπ κέηξνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνζβνιή 
ηεο ηηκήο εθείλνπ, ηνπ νπνίνπ θξίλνληαη νη πξάμεηο. Καη είλαη επλφεην φηη ν 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ κέηξνπ ηεο θξηηηθήο ηειεί ζε άκεζε θαη αλαγθαία 
ζπλάξηεζε πξνο ηελ νπζία ηεο εθάζηνηε θξηλνκέλεο πξάμεσο. Χζηε γηα 
λα δηαπηζησζεί, αλ νξζψο αζθήζεθε ην δηθαίσκα ηεο θξηηηθήο (αλ 
ηεξήζεθε ην δένλ κέηξνλ) πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα θαζνξηζζεί αθξηβψο 
ε ζπγθεθξηκέλε πξάμε, πνπ απνηέιεζε ην αληηθείκελν ηεο θξηηηθήο. Σν 
εχξνο θαη ε νμχηεηα ηεο θξηηηθήο είλαη κεγέζε επζέσο αλάινγα πξνο ηελ 
αμία θαη ζεκαζία ηεο θξηλνκέλεο πξάμεσο. 
 
ηελ αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε ηίζεηαη εληφο εηζαγσγηθψλ νιφθιεξν 
ην θείκελν ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο. Καη ζην ζθεπηηθφ 
δηαηππψλεηαη ε θξίζε: "... φιεο νη θξάζεηο ησλ δεκνζηεπκάησλ είλαη 
πξνζβιεηηθέο...". Οιεο αδηαθνξνπνηήησο, άξα θαη εθείλεο πνπ ππνηίζεηαη 
φηη απιψο πεξηγξάθνπλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο θξηλφκελεο δχν πξάμεηο 
(πεξί απηνθηλήηνπ θαη αξγνκηζζίαο). Οκσο, εθφζνλ - ζχκθσλα κε ηελ 
απφθαζε - πξφθεηηαη γηα θξηηηθή θαη ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο, ήηαλ 
αλαγθαία ε πξνεγνχκελε εμαθξίβσζε ηεο αιεζείαο ησλ αλσηέξσ δχν 
πξάμεσλ. Γηφηη ζεκηηή είλαη ε θξηηηθή ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ-



 47 

πξάμεσλ. Όηαλ δελ πξφθεηηαη γηα πξάμεηο αιεζηλέο, αιιά γηα απιά 
ςεπδνινγήκαηα δελ ηίζεηαη δήηεκα θξηηηθήο. Δίλαη πξνθαλέο φηη κηα 
ηέηνηα "θξηηηθή" απνηειεί πξφζρεκα γηα ηε δηάδνζε ησλ ςεπδνινγεκάησλ 
θαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηειείηαη έγθιεκα δπζθεκήζεσο. Ζ δπζθήκεζε 
σο ηδηαίηεξε κνξθή πξνζβνιήο ηεο ηηκήο ηνπ Πξνέδξνπ πξνβιέπεηαη 
ζην ίδην άξζξν 168 ΠΚ (... ή δπζθεκεί απηφλ δεκνζίσο...). Χζηε αλ νη 
δχν πξάμεηο πνπ επηθξίζεθαλ ζηα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο δελ 
ήζαλ αιεζηλέο, νη θαηεγνξνχκελνη έπξεπε λα θεξπρζνχλ έλνρνη 
δπζθεκήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ θαη φρη απιήο πξνζβνιήο ηεο ηηκήο ηνπ. 
Μφλνλ αλ νη δχν απηέο πξάμεηο απνδεηθλχνληαλ αιεζηλέο, ε θξηηηθή ηνπο 
απφ ηελ εθεκεξίδα ζα έπξεπε λα ζεσξεζεί σο ζεκηηή. Αο ζεκεησζεί φηη 
ε θχζε ησλ δχν απηψλ  
πξάμεσλ θαη ν ζρεηηζκφο ηνπο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ επέηξεπε ηεn 
απφδεημε ηεο αιεζείαο ηνπο. Βεβαίσο ε ζπζηεκαηηθή θαηάηαμε ησλ 
πξνζβνιψλ θαηά ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ζηα εγθιήκαηα ησλ 
πξνζβνιψλ θαηά ηεο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο δελ απνθιείεη ην ζπζρεηηζκφ 
πξνο ηα θνηλά εγθιήκαηα θαηά ηεο ηηκήο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ 
απφδεημε ηεο αιεζείαο ησλ δπζθεκηζηηθψλ γεγνλφησλ (πέκπην θαη 
εηθνζηφ πξψην θεθάιαηα ηνπ εηδηθνχ κέξνπο ηνπ ΠΚ). 
 
Σν Δθεηείν δελ εξεχλεζε αλ νη δχν πξάμεηο ήζαλ αιεζηλέο. Ο 
αλαγλψζηεο ηεο απνθάζεσο δελ πιεξνθνξείηαη αλ πξάγκαηη ζπλέβεζαλ 
ηα γεγνλφηα φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο θαη 
δηεξσηάηαη: Δγηλε ε αθαίξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαη κάιηζηα κε βίαηε 
αζηπλνκηθή επέκβαζε; Καη ην άιιν πεξηζηαηηθφ ηεο αξγνκηζζίαο είλαη 
πξαγκαηηθφ ή θαληαζηηθφ; Αιιά ην ζθάικα ηνπ Δθεηείνπ δελ ζηακαηά 
εδψ. Καη αλ ππνηεζεί φηη κε ηελ απφθαζε γίλεηαη ζησπεξψο δεθηφ φηη νη 
αλσηέξσ δχν πξάμεηο είλαη αιεζηλέο θαη άξα επηδεθηηθέο θξηηηθήο, δελ 
αηηηνινγείηαη ε εθηίκεζε ηεο θξηηηθήο σο ηφζνλ ππεξβνιηθήο, ψζηε λα 
ζηνηρεηνζεηεί ην έγθιεκα πξνζβνιήο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. Ζ 
πεξηερφκελε ζην ζθεπηηθφ βεβαίσζε, φηη νη κάξηπξεο θαηεγνξίαο 
εζεψξεζαλ ηα δεκνζηεχκαηα πξνζβιεηηθά θαη φηη ηε καξηπξία απηή δελ 
αλαηξέπνπλ νη αληίζεηεο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ ππεξαζπίζεσο, δελ 
ζπληζηά αηηηνινγία. Ζ νξζή αηηηνινγία έπξεπε λα ζπλδπαζζεί κε ηνλ 
θαλφλα ηεο αλαινγίαο ή αλαινγηθφηεηαο. Γειαδή γηα λα εμαθξηβσζεί θαη 
λα δηαηππσζεί ζηελ απφθαζε αλ ηεξήζεθε ην πξνζήθνλ (αλάινγν) 
κέηξν θξηηηθήο, ζα έπξεπε πξνεγνπκέλσο λα θαζνξηζζνχλ νη πξάμεηο 
πνπ απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν ηεο θξηηηθήο απηήο...Αιιά θαη αλ 
ππνζέζνπκε φηη ην Δθεηείν εζηήξημε ηελ θξίζε ηνπ πεξί ελνρήο κφλν ζηα 
θξαζηηθά θαη ιεθηηθά ζηνηρεία ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο, θαη 
πάιη ε απφθαζε είλαη ειαηησκαηηθή. Γηφηη δελ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ 
ή ζην δηαηαθηηθφ ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ή θξάζεηο, νη νπνίεο θξίζεθαλ σο 
κε αλαγθαίεο ζηελ φιε ζχλζεζε ησλ δεκνζηεπκάησλ θαη σο ελέρνπζεο 
θαζεαπηέο ζεκαζία πξνζβιεηηθή ηεο ηηκήο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 
 
Δίλαη θαλεξή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε έιιεηςε λνκίκνπ βάζεσο κε 
ηελ έλλνηα αδπλακίαο αζθήζεσο ηνπ αλαηξεηηθνχ ειέγρνπ σο πξνο ηελ 
νξζφηεηα ησλ λνκηθψλ ζπιινγηζκψλ, πνπ θαηέιεμαλ ζηελ θήξπμε ηεο 
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ελνρήο. Καη γηα ην ιφγν απηφ, πνπ ζπληζηά εθ πιαγίνπ παξαβίαζε ηνπ 
άξζξνπ 168 ΠΚ, πξνηείλσ ηελ αλαίξεζε ηεο απνθάζεσο. 
 
Ν.Β 
 
   Αξηζκ. 1055/1998 
    Πξνεδξεχσλ ν Αληηπξφεδξνο Υ. Μπξζηληάο 
    Δηζεγεηήο ν Αξενπαγίηεο Γ. Καλειιφπνπινο 
    Δηζαγγειεχο Π. Εαβνιέαο 
    Γηθεγφξνη Δ. Σξηαληαθχιινπ, Ζι. Αλαγλσζηφπνπινο 
  
    ΑΠΟΠΑΜΑ : ................................................. 
  

 Ζ δηάηαμε ηνπ άξ. 30 παξ. 1 ηνπ ΠΚ, κε ηνλ ηίηιν "πξαγκαηηθή πιάλε", 
νξίδεη φηη "ε πξάμε δελ θαηαινγίδεηαη ζην δξάζηε αλ απηφο θαηά ην ρξφλν 
ηέιεζεο ηεο πξάμεο αγλνεί ηα πεξηζηαηηθά πνπ ηε ζπληζηνχλ. Απφ ηε 
δηάηαμε απηή πξνθχπηεη φηη ε πξαγκαηηθή πιάλε, πνπ είλαη άγλνηα (πιάλε 
ζε επξεία έλλνηα), κε ηελ νπνία ηαπηίδεηαη θαη ε εζθαικέλε αληίιεςε 
(πιάλε ζε ζηελή έλλνηα) ηνπ πξάηηνληνο γηα θάπνην νπζηαζηηθφ φξν ηεο 
αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ηνπ εγθιήκαηνο, απνθιείεη ηνλ θαηαινγηζκφ. Δπί 
πξαγκαηηθήο πιάλεο ν δξάζηεο αγλνεί ή εζθαικέλα αληηιακβάλεηαη ηη 
πξάηηεη, αλαθέξεηαη δε απηή ζε πεξηζηαηηθά ηεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο θαη  
δε φρη κφλν ζε γεγνλφηα ή πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά θαη ζε λνκηθέο 
ηδηφηεηεο ή ζρέζεηο ή άιια αμηνινγηθά ζηνηρεία ηεο αληηθεηκεληθήο 
ππφζηαζεο ηνπ εγθιήκαηνο θαη είλαη αδηάθνξν πνηα ππήξμε ε πεγή ηεο 
πιάλεο. Πεξαηηέξσ ε παξ. 2 ηνπ άξ. 31 ηνπ ΠΚ κε ηνλ ηίηιν "λνκηθή πιάλε" 
φξηδεη φηη "ε πξάμε δελ θαηαινγίδεηαη ζην δξάζηε αλ απηφο πίζηεςε ιφγσ 
πιάλεο φηη είρε δηθαίσκα λα ηειέζεη ηελ πξάμε θαη ε πιάλε ηνπ απηή είλαη 
ζπγγλσζηή". Απφ ηε δηάηαμε απηή πξνθχπηεη φηη πιάλε ππάξρεη άηαλ ν 
δξάζηεο γλσξίδεη κελ ηη πξάηηεη, αιιά είηε αγλνεί φηη ε πξάμε ηνπ είλαη θαη` 
αξρήλ άδηθε, είηε πηζηεχεη πεπιαλεκέλσο φηη δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε 
απηήλ θαη ε πιάλε ζπλίζηαηαη ζε εζθαικέλε αληίιεςε θαλφλα δηθαίνπ θαη 
ππφ ηα εηδηθψο αλαθεξφκελα πεξηζηαηηθά ζπληξέρεη πεξίπησζε πνπ 
απνθιείεη ην αμηφπνηλν. Δπηβάιιεηαη φκσο λα είλαη ζπγγλσζηή ε πιάλε γηα 
κε θαηαινγηζκφ ηνπ αμηφπνηλνπ, κε ηελ έλλνηα φηη νπνηαδήπνηε επηκέιεηα 
θαη αλ θαηέβαιε ν απηνπξγφο δελ κπνξνχζε λα δηαγλψζεη ην άδηθν ηεο 
πξάμεο. Σν δηθαζηήξην ζπλεθηηκά ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πεξίπησζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αηνκηθφηεηα ηνπ δξάζηε. Ζ πξνβνιή 
δε ηεο πιάλεο, πξαγκαηηθήο ή λνκηθήο, απνηειεί ηζρπξηζκφ θαη νθείιεη ην 
δηθαζηήξην, αλ ηνλ απνξξίςεη, λα αηηηνινγήζεη ηελ θξίζε ηνπ, δηφηη θαη επί 
απηνηειψλ ηζρπξηζκψλ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξ. 93 παξ. 3 ηνπ 
πληάγκαηνο θαη 139 ηνπΚΠΓ. Πξνυπνηίζεηαη φκσο φηη ν πξνβαιιφκελνο 
απηνηειήο ηζρπξηζκφο είλαη νξηζκέλνο θαηά πεξηερφκελν θαη πεξηιακβάλεη 
ηα επί κέξνπο πεξηζηαηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο κε εηδηθή 
αλαθνξά, πξνθεηκέλνπ δε πεξί λνκηθήο πιάλεο, θαη φηη απηή ήηαλ 
ζπγγλσζηή. 

  
Δμάιινπ θαηά ηα άξ. 29 παξ. 1 ηνπ Ν. 5060/1931 πνπ επαλαθέξζεθε ζε 
ηζρχ κε ηνλ Ν. 10/1975 θαη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη, θαη` άξζξν κφλν ηνπ Ν. 
2243/1994, ηηκσξείηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο πνηλέο "φζηηο πξνο ην ζθνπφ 
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εκπνξίαο ή δηαλνκήο ή δεκνζίαο εθζέζεσο παξαζθεπάδεη, απνθηά, 
θαηέρεη, κεηαθέξεη, εηζάγεη εηο ην θξάηνο ή εμάγεη ή θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπνλ 
ηίζεζηλ εηο θπθινθνξίαλ έγγξαθα, έληππα, ζπγγξάκκαηα, ζρέδηα, εηθφλαο, 
δσγξαθίαο, εκβιήκαηα, θσηνγξαθίαο, θηλεκαηνγξαθηθάο ηαηλίαο ή άιια 
αληηθείκελα άζεκλα νηνπδήπνηε είδνπο, φζηηο κεηαρεηξίδεηαη νηνλδήπνηε 
κέζνλ δεκνζηφηεηνο πξνο δηεπθφιπλζηλ ηεο θπθινθνξίαο ή ηνπ εκπνξίνπ 
ησλ απηψλ αζέκλσλ αληηθεηκέλσλ...", θαηά δε ην άξ. 30 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, 
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξ. 3 ηνπ Ν. 1291/82 θαη εμαθνινπζεί λα 
ηζρχεη θαη` άξζξνλ κφλν ηνπ Ν. 2243/94 "άζεκλα θαηά ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 
πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ ζεσξνχληαη ηα ρεηξφγξαθα, έληππα, εηθφλεο θαη 
ινηπά αληηθείκελα, φηαλ ζχκθσλα κε ην θνηλφ αίζζεκα πξνζβάιινπλ ηελ 
αηδψ...". Με ηηο δηαηάμεηο απηέο ζεζπίδεηαη  ππαιιαθηηθψο κηθηφ έγθιεκα γηα 
ην νπνίν ηηκσξείηαη φπνηνο, εθηφο απφ ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ 
λα ελαιιαρζνχλ, πξνο ην ζθνπφ εκπνξίαο ή δεκφζηαο έθζεζεο 
κεηαρεηξίδεηαη νπνηνδήπνηε κέζν δεκνζηφηεηαο πξνο δηεπθφιπλζε ηεο 
θπθινθνξίαο ή ηνπ εκπνξίνπ ησλ παξαπάλσ άζεκλσλ αληηθεηκέλσλ, 
δειαδή ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θαηά ην  θνηλφ αίζζεκα, ήηνη ην αίζζεκα ηεο 
κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ πνιηηψλ, πξνζβάιιεη ηελ αηδψ, κε ηελ έλλνηα 
ηνπ δπζάξεζηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο απνζηξνθήο πνπ πξνθαινχλ 
ηέηνηα αληηθείκελα, φπσο είλαη θαη ε δηά ησλ εθεκεξίδσλ, κε ηε κνξθή 
δηαθεκίζεσλ θαη αγγειηψλ, δεκφζηα έθζεζε θαη  πεξηγξαθή γελεηήζησλ 
απνθαιχςεσλ θαη θαηά θχζε θαη παξά θχζε εξσηηθψλ πξάμεσλ πξνο 
εξσηηθή δηεξέζηζε, ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν λα πξνζβιεζεί ε αηδψο ελφο ή 
πεξηζζνηέξσλ πξνζψπσλ, θαζνξηζκέλσλ ή φρη, αθνχ πξφθεηηαη γηα 
έγθιεκα αθεξεκέλεο δηαθηλδχλεπζεο θαη αξθεί άηη ε εθάζηνηε παξάζηαζε 
θαη πεξηγξαθή πνπ απνηειεί ην άζεκλν αληηθείκελν κπνξεί λα  πξνθαιέζεη 
ληξνπή ζε απξνζδηφξηζην αξηζκφ πξνζψπσλ, έηζη ψζηε ν θαζέλαο λα 
ληξέπεηαη ηνλ άιιν θαη φινη καδί λα ζέινπλ λα απαιιαγνχλ απφ απηφ. 

  
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε 9824-
9825/1997 ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ, πνπ δίθαζε θαη` έθεζε, 
θαηαδηθάζηεθαλ νη αλαηξεζείνληεο Γ.Κ. θαη Α.Μ., θαζψο θαη ν (κε ελ 
πξνθεηκέλσ αλαηξεζείσλ) Θ.Κ., ζε πνηλή θπιάθηζεο ηξηψλ (3) κελψλ ν 
θαζέλαο θαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή 50.000 δξρ. ν θαζέλαο απφ ηνπο Γ.Κ. θαη 
Θ.Κ., γηα παξάβαζε ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ ησλ άξ. 29 θαη 30 Ν. 
5060/1931 θαη άξζξνπ κφλνπ ηνπ Ν. 2243/1994 θαη εηδηθφηεξα δηφηη : α) ν 
Θ.Κ. σο  δηεπζπληήο ζχληαμεο ηεο εκεξήζηαο εθεκεξίδαο Δ. πνπ εθδίδεηαη 
ζηελ   Αζήλα θαη θπθινθνξεί ζε φιε ηελ Διιάδα, 2) Α.Μ., σο δηεπζχληξηα 
ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο "Η.Μ." θαη 3) ν Γ.Κ., σο δηεπζπληήο ηεο 
δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο "D.Α.", γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο ε "Η.Μ." 
αγφξαζε δηαθεκηζηηθφ ρψξν ζε εθεκεξίδεο γηα θαηαρψξηζε δηαθεκηζηηθψλ 
αλαθνηλψζεσλ, δεκνζίεπζαλ ζην θχιιν ηεο 7.12.1995 θαη ζηε ζηήιε 
"Μηθξέο Αγγειίεο" ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε, (κε 
θαηαρψξεζε θσηνηππίαο ηεο ζρεηηθήο ζειίδαο ηεο εθεκεξίδαο κε ηηο 
"Μηθξέο Αγγειίεο") αγγειίεο θαη δηαθεκίζεηο, κε ην ζθνπφ ηεο δεκφζηαο 
έθζεζεο απηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο γη` απηφ ζαλ κέζν δεκνζηφηεηαο ηελ 
εθεκεξίδα θαη νη νπνίεο, ιφγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο (θσηνγξαθίεο 
γπκλψλ ή εκίγπκλσλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε πξνθιεηηθέο θαη αζχζηνια 
ρπδαίεο ζηάζεηο, κε αηζρξφινγεο πεξηγξαθέο θ.ιπ.) απνηεινχλ άζεκλα 
αληηθείκελα πνπ ζχκθσλα κε ην θνηλφ αίζζεκα πξνζβάιινπλ ηελ αηδψ. 
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Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ζην Δθεηείν ε αλαηξεζείνπζα Α.Μ. 
πξνέβαιε ηνπο απηνηειείο ηζρπξηζκνχο γηα πξαγκαηηθή πιάλε θαη γηα 
ζπγγλσζηή λνκηθή πιάλε, ηνπο νπνίνπο φκσο απέξξηςε ε πξνζβαιιφκελε 
απφθαζε, ήδε δε ε ελ ιφγσ δηάδηθνο παξαπνλείηαη κε ηελ ππφ θξίζε 
αλαίξεζή ηεο θαηά ηεο απφθαζεο απηήο γηα ηελ απφξξηςε ησλ απηνηειψλ 
ηνχησλ ηζρπξηζκψλ ηεο, πξνβάιινληαο σο ιφγνπο αλαίξεζεο ηελ θαη` άξ. 
510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ` ΚΠΓ έιιεηςε εηδηθήο αηηηαινγίαο. Ο έηεξνο 
αλαηξεζείσλ Γ.Κ., επηθαινχκελνο ήδε κε ηελ ππφ  θξίζε αλαίξεζή ηνπ φηη 
είρε ππνβάιιεη θαη απηφο ζην Δθεηείν ηζρπξηζκφ πεξί ζπγγλσζηήο λνκηθήο 
πιάλεο, ν νπνίνο απνξξίθζεθε κε ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε, 
πξνβάιιεη κε ζπγθεθξηκέλν ιφγν αλαίξεζεο ηελ "έιιεηςε αηηηνινγίαο θαη 
λφκηκεο βάζεο" ηεο απφθαζεο απηήο, σο πξνο ηνλ απηνηειή ηνχην 
ηζρπξηζκφ ηνπ. 

  
Ζ πξνζβαιιφκελε απφθαζε, γηα ηελ απφξξηςε ησλ παξαπάλσ απηνηειψλ 
ηζρπξηζκψλ ησλ αλαηξεζεηφλησλ θαη βεβαίσο γηα ηελ θήξπμε ηεο ελνρήο 
ηνχησλ (θαζψο θαη ηνπ Θ.Κ.) γηα ηελ παξαπάλσ πξάμε, δέρηεθε, 
αλαθέξνληαο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ έιαβε ππφςε, θαηά ηελ 
αλαηξεηηθά αλέιεγθηε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, ηα εμήο : Οη θαηεγνξνχκελνη 
Θ.Κ., Α.Μ. θαη Γ.Κ., κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ ν θαζέλαο πνπ αλαθέξζεθε 
παξαπάλσ, δεκνζίεπζαλ ζην θχιιν ηεο 7. 12.95 θαη ζηε ζειίδα 49 ηεο 
εθεκεξίδαο Δ., ζηε ζηήιε "Μηθξέο Αγγειίεο", αγγειίεο θαη δηαθεκίζεηο, ν 
πξψηνο ηηο ππ` αξηζ. 1 έσο 18 πνπ αλαθέξνληαη ζην θιεηήξην ζέζπηζκα 
(ζπκπεξηιακβαλακέλσλ ζ` απηέο θαη εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 
δηαθεκηζηηθέο 
εηαηξείεο "Ρ", "Η.", "Ρ." θαη "Δ.C.") θαη νη ινηπνί Α.Μ. θαη Γ.Κ., κε ηελ 
παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπο ν θαζέλαο ηηο ππ` αξηζ. 6, 10 θαη 13 ζην θιεηήξην 
ζέζπηζκα, κε ην ζθνπφ ηεο δεκφζηαο έθζεζεο απηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο 
πξνο ηνχην, σο κέζν δεκνζηφηεηαο ηελ εθεκεξίδα, κε πεξηερφκελν πνπ 
απηνχζην πεξηιακβάλεηαη ζην θιεηήξην ζέζπηζκα, φπσο θσηνγξαθίεο 
γπκλψλ θαη εκίγπκλσλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε πξνθιεηηθέο ζηάζεηο, 
αζχζηνιν ρπδαίεο θαη αηζρξφινγεο πεξηγξαθέο γελεηήζησλ θαηά θχζε θαη 
παξά θχζε ηθαλνπνηήζεσλ εξσηηθψλ αλαζηελαγκψλ π.ρ. "απφ π..., κε ην 
ζηφκα ..., κέζ` ηα φια. Αααρ... ληψζηε ηελ θάςα, απφ πίζσ ζθιεξά θαη 
βαζεηά... αγφξηα ζε έμαςε ... κε αλάβεηο... ζε ζέισ κφλν απφ π...,ηπιίγσ ην 
ζηφκα κνπ γχξσ απφ ... κε ηα πφδηα αλνηρηά θαη ... κε ην ζηφκα κνπ 
αλνηθηφ ... ζα θάλσ φ,ηη ζέιεηο ... πάξε κε ... Ρeeξ Sex ... Ζard Sex ... 2 
ιεπηά γηα ηνπο γξήγνξνπο ... 30 δεπηεξφιεπηα κφλν γηα θαπηή εδνλή ..." 
ράξε ηεο εξσηηθήο δηεξέζηζεο θαη έμαςεο εξσηηθψλ θαληαζηψζεσλ ησλ 
αλαγλσζηψλ, δειαδή "άζεκλα αληηθείκελα" πνπ ζχκθσλα κε ην θνηλφ 
αίζζεκα, ην αίζζεκα ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ, 
πξνζβάιινπλ ηελ αηδψ, ζηα πιαίζηα ηνπ δπζάξεζηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη 
ηεο απνζηξνθήο πνπ πξνθαινχλ ζε απεξηφξηζην θαη απξνζδηφξηζην 
αξηζκφ πξνζψπσλ, έηζη ψζηε κε ηε δεκφζηα έθζεζε θαη παξάζηαζή ηνπο ν 
θαζέλαο λα ληξέπεηαη ηνλ άιιν θαη φινη καδί λα ζέινπλ λα απαιιαγνχλ 
απφ απηά. ην θιεηήξην ζέζπηζκα, φπσο αλαθέξζεθε, ελζσκαηψλνληαη 
απηνχζηα ηα άζεκλα δεκνζηεχκαηα θαη θαηά ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 
πνπ πιεξνχλ ηελ ηππηθή κνξθή ηνπ εγθιήκαηνο ηνπ άξ. 29 ζε ζπλδ. κε ην 
άξ. 30 Ν. 5060/1931 θαη απνδεηθλχεηαη φηη ην ζχλνιν απηψλ αλαθέξεηαη 
ζηνλ πξψην θαηεγνξνχκελν θαη ηα ππ` αξηζ. 6, 10 θαη 13 ζην θιεηήξην 
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ζέζπηζκα αλαθέξνληαη ζηνπο θαηεγνξνπκέλνπο Α.Μ. θαη Γ.Κ. κε ηελ 
παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπο ν θαζέλαο. 

  
Πεξαηηέξσ θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηνπο παξαπάλσ απηνηειείο ηζρπξηζκνχο 
ησλ θαηεγνξνπκέλσλ-αλαηξεζεηφλησλ δέρεηαη ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε 
ηα  εμήο : Οη θαηεγνξνχκελνη, ν πξψηνο σο δηεπζπληήο ζπληάμεσο ηεο 
εθεκεξίδαο Δ. θαη νη ινηπνί σο δηεπζπληέο ησλ παξαπάλσ δηαθεκηζηηθψλ 
εηαηξεηψλ, γλψξηδαλ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα παξαπάλσ απνδεηθηηθά 
κέζα, ην πεξηερφκελν ησλ επίδηθσλ δεκνζηεχζεσλ, γεγνλφησλ, λνκηθψλ 
ηδηνηήησλ θαη αμηνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ αληηθεηκεληθή 
ππφζηαζε ηνπ δησθφκελνπ εγθιήκαηνο, ελψ ιφγσ ηεο σο άλσ ηδηφηεηάο 
ηνπο, ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαπηχζζνπλ θαη ησλ θαηά 
ζπλέπεηα πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ψθεηιαλ θαη κπνξνχζαλ λα 
γλσξίδνπλ ηελ αληίζεζε ηεο πξάμεο ηνπο ζηε γεληθή θαη θξαηνχζα ζηελ 
ειιεληθή θνηλσλία αληίιεςε γηα ην νπζηαζηηθά άδηθν απηήο θαη ηελ 
αληηθνηλσληθφηεηά ηεο. Σελ ηπρφλ δε πιάλε ηνπο φπσο ηζρπξίδνληαη σο 
πξνο ηνλ άδηθν ραξαθηήξα ηεο πξάμεο ηνπο, δελ θαζηζηά ζπγγλσζηή ε θαη 
αιεζήο ππνηηζέκελε θαη` αξρήλ αλνρή ηεο πξάμεο ηνπο απφ ηα αξκφδηα 
θξαηηθά φξγαλα, θνηλσληθνχο θνξείο θαη ηδηψηεο, παξά ηε δεκνζίεπζε 
αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ αγγειηψλ θαη δηαθεκίζεσλ ζε εκεξήζηα έληππα 
επξείαο θπθινθνξίαο φπσο νη εθεκεξίδεο [...], φπσο ηζρπξίδεηαη εηδηθφηεξα 
ε θαηεγνξνπκέλε Α.Μ. νχηε θαη ε πίζηε πνπ έδσζαλ, φπσο επίζεο 
ηζρπξίδεηαη ε ίδηα θαηεγνξνπκέλε, ζε νξηζκέλεο, κε εζθαικέλε έσο 
αλχπαξθηε αηηηνινγία αζσσηηθέο απνθάζεηο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, αιιά 
θαη άιισλ δηθαζηεξίσλ πνπ επηθαιείηαη θαη πξνζθνκίδεη, ε αηηηνινγία ησλ 
νπνίσλ εμαληιείηαη απνθιεηζηηθά ζε ζρέζε κε ην έγθιεκα ηεο θαη` 
επάγγεικα δηεπθφιπλζεο ηεο αζέιγεηαο κεηαμχ  άιισλ. Με βάζε ηηο 
παξαδνρέο απηέο ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε έθξηλε απνξξηπηένπο, σο 
νπζηαζηηθά αβάζηκνπο, ηνπο σο άλσ απηνηειείο ηζρπξηζκνχο ησλ 
αλαηξεζεηφλησλ θαη εηδηθφηεξα ηεο κελ αλαηξεζείνπζαο  Α.Μ. ηνλ ηζρπξηζκφ 
πεξί πξαγκαηηθήο πιάλεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ επηθαινχκελε άγλνηα απηήο 
γηα ην πεξηερφκελν ησλ άλσ δεκνζηεπκάησλ, ακθνηέξσλ δε ησλ 
αλαηξεζεηφλησλ ηνπο ηζρπξηζκνχο πεξί ζπγγλσζηήο λνκηθήο πιάλεο, ιφγσ 
ηνπ φηη, θαηά ηα επηθαινχκελα, αγλννχζαλ φηη ε δεκνζίεπζε ησλ άλσ 
"αγγειηψλ" ήηαλ αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο πεξί αζέκλσλ δεκνζηεπκάησλ, 
αθνινχζσο δε εθήξπμε ελφρνπο ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο, θαηά ηα άλσ, θαη 
επέβαιε ζ` απηνχο ηηο αλαθεξζείζεο πνηλέο. 

  
Με απηά πνπ δέρηεθε ην Δθεηείν δηέιαβε ζηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζή 
ηνπ ηελ απαηηνχκελε εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, αλαθνξηθά κε 
ηελ 
 απφξξηςε ησλ σο άλσ πεξί πιάλεο -πξαγκαηηθήο θαη λνκηθήο- απηνηειψλ 
ηζρπξηζκψλ ησλ αλαηξεζεηφλησλ, αθνχ εθζέηεη ζ` απηή κε ζαθήλεηα 
πιεξφηεηα θαη ρσξίο αληηθάζεηο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ 
απνδείρηεθαλ απφ ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία θαη ζεκειηψλνπλ ηελ θξίζε 
γηα ην αβάζηκν ησλ ηζρπξηζκψλ ηνχησλ, ηηο απνδείμεηο απφ ηηο νπνίεο 
ζπλήγαγε απηά θαζψο θαη ηνπο ζπιινγηζκνχο κε βάζε ηνπο νπνίνπο 
θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ηζρπξηζκνί απηνί είλαη νπζηαζηηθά 
αβάζηκνη. Δπνκέλσο νη πεξί ηνπ αληηζέηνπ ιφγνη ησλ ζπλεμεηαδνκέλσλ 
ππφ θξίζε αηηήζεσλ, κε ηνπο νπνίνπο νη αλαηξεζείνληεο δεηνχλ, θαζέλαο 
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απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ηελ αλαίξεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο γηα 
έιιεηςε αηηηνινγίαο ή γηα έιιεηςε λφκηκεο βάζεο (άξ. 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ` 
θαη Δ` ηνπ ΚΠΓ) πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αβάζηκνη. Καηά ηηο δηαηάμεηο 
ησλ παξ. 1 θαη 4 ηνπ άξ. 321 ΚΠΓ ην θιεηήξην ζέζπηζκα πξέπεη εθηφο ησλ 
άιισλ λα πεξηέρεη θαη ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ηεο πξάμεο γηα ηελ νπνία 
θαηεγνξείηαη ν θαηεγνξνχκελνο. Χο αθξηβήο θαζνξηζκφο ηεο πξάμεο 
λνείηαη ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηα νπνία 
ζπγθξνηνχλ θαηά ην λφκν ηελ αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ εγθιήκαηνο. Ζ έιιεηςε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, φρη φκσο θαη 
ε αλαθξίβεηά ηνπο, ζπλεπάγεηαη ηελ αθπξφηεηα ηνπ θιεηεξίνπ 
ζεζπίζκζηνο. 

  
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν αλαηξεζείσλ Γ.Κ., κε ηνλ πξψην ιφγν ηεο 
ζπλεμεηαδφκελεο ππφ θξίζε αίηεζήο ηνπ, πξνβάιιεη παξαδεθηψο ζρεηηθή 
αθπξφηεηα πνπ επήιζε θαηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην θαη δελ 
θαιχθζεθε ζχκθσλα κε ην άξ. 173 (άξ. 510 παξ. 1 ζηνηρ. B` ΚΠΓ), 
ζπλίζηαηαη δε απηή, σο δηαηείλεηαη, ζηα φηη ην θιεηήξην ζέζπηζκα πνπ ηνπ 
θνηλνπνηήζεθε δελ πεξηέρεη ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ησλ πξάμεσλ γηα ηηο  
νπνίεο απηφο θαηεγνξείηαη, δηφηη (φπσο εθηίζεηαη ζην ιφγν αλαίξεζεο),  αληί 
λα πξνζδηνξίδεη πνηεο ζπγθεθξηκέλεο αγγειίεο θαη κε πνην άζεκλν 
πεξηερφκελν δεκνζίεπζε απηφο ζην πξναλαθεξφκελν θχιιν ηεο 
εθεκεξίδαο, έρεη ελζσκαησκέλε θσηνηππία νιφθιεξεο ηεο ζρεηηθήο 
ζειίδαο 49, φπνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί φιεο νη επίκαρεο αγγειίεο πνπ 
απνδίδνληαη ζε έμη ζπλνιηθά ζπγθαηεγνξνπκέλνπο, νη νπνίνη 
παξαπέκθζεθαλ ζηε δίθε φρη φκσο σο ζπλαπηνπξγνί. Ζ επηθαινχκελε 
απηή φπσο δηαηείλεηαη παξαηππία πξνβιήζεθε απφ ηνλ αλαηξεζείνληα ζην 
πξσηνβάζκην δηθαζηήξην, σο έλζηαζε αθπξφηεηαο ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ, ε 
νπνία θαη απνξξίθζεθε θαη αθνινχζσο  επαλαθέξζεθε κε ιφγν έθεζεο 
ελψπηνλ ηνπ Δθεηείνπ, ην νπνίν θαη πάιη ηελ απέξξηςε, κε ηελ αηηηνινγία 
φηη λαη κελ κφλν νη ηξεηο, ήηνη νη κε ηνπο αξηζκνχο 6, 10 θαη 13 απφ ην 
ζχλνιν ησλ επίκαρσλ αγγειηψλ απνδείρηεθε φηη αθνξνχλ ηνπο 
αλαηξεζείνληεο, πιελ φκσο ην γεγνλφο ηεο αλαθξίβεηαο ηνπ θιεηεξίνπ 
ζεζπίζκαηνο ην νπνίν απνδίδεη ην ζχλνιν ησλ σο άλσ αγγειηψλ ζε φινπο 
ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο δελ άγεη ζηελ αθπξφηεηά ηνπ. Ζ  κε ηελ αηηηνινγία 
απηή απφξξηςε ηεο ελ ιφγσ έλζηαζεο είλαη λφκηκε θαη  δελ ήηαλ 
απαξαίηεην λα παξαπέκπνληαη φινη νη θαηεγνξνχκελνη σο ζπλαπηνπξγνί, 
φπσο αβάζηκα επηθαιείηαη ν αλαηξεζείσλ. Δπνκέλσο ν παξαπάλσ ιφγνο 
αλαίξεζεο γηα ζρεηηθή αθπξφηεηα πνπ ζπλέβε ζην αθξναηήξην είλαη 
αβάζηκνο θαη πξέπεη λα απνξξηθζεί. 

  
 Καη` αθνινπζίαλ φισλ ηνχησλ πξέπεη λα απνξξηθζνχλ, σο αβάζηκεο, νη 
ζπλεμεηαδφκελεο ππφ θξίζε αηηήζεηο θαη λα επηβιεζνχλ ζηνπο 
αλαηξεζείνληεο ηα δηθαζηηθά έμνδα, θαηά ην δηαηαθηηθφ. 
 
 

Αξηζκφο <<<13/1999>>> 
Σν Γηθαζηήξην ηνπ <<<Αξείνπ>>> Πάγνπ 
ε πιήξε Οινκέιεηα 
  
  πγθξνηήζεθε απφ ηνπο Γηθαζηέο ηεο πιήξνπο Οινκέιεηαο ηέθαλν 



 53 

Μαηζία, Πξφεδξν, Αγεζίιαν Μπαθφπνπιν, Γεψξγην Βειιή, Θεφδσξν 
Σφιηα, Γηνλχζην Καηζηξέα, Υαξάιακπν Μπξζηληά, Πνιχβην Μαληδηάξα, 
Δπάγγειν Κξνπζηαιάθε, Κσλζηαληίλν Λπκπεξφπνπιν, Κσλζηαληίλν 
Παπαιάθε, Αληηπξνέδξνπο, Δκκαλνπήι Υαξηηάθε, Γεψξγην ηαζέα, 
Γεψξγην Αξβαλίηε, Δπάγγειν Πεξιίγθα, Θεφδσξν Πξαζνπιίδε, Ησάλλε 
Σέηνθα, Μηραήι Καξαηδά, Γεψξγην Μπνχηζηθν, Αλδξέα Καηξάθε, 
Αλαζηάζην Καξαγεψξγε-Δηζεγεηή, Υαξάιακπν Γεσξγαθφπνπιν, 
Κσλζηαληίλν Σδέλν, Γεψξγην Βξέηηα, Γεψξγην Κξαζζά, Αξηζηείδε 
Κξνκκχδα, Γεψξγην Νηθνιφπνπιν, Δκκαλνπήι Αλησλίνπ,Κσλζηαληίλν 
Κσζηήξε, Ζιία Βιάζζε, Πέηξν Καθθαιή, ππξίδσλα Γθηάθε,Γεψξγην 
Κάπν, Κσλζηαληίλν Σζακαδφ, Παχιν Μετδάλε, Γεψξγην Ρήγν,Αξρνληή 
Νηφβα, Γξεγφξην Φηιηππάην, ηπιηαλφ Μνζρνιέα, Παλαγηψηε 
Φηιηππφπνπιν, Αληψλην Σσκαδάθε, Γεκήηξην Εέξβα, Γακηαλφ 
Παπαζαλάζε,Γεκήηξην νπιηαληά, Γεκήηξην Ληλφ, Θεφδσξν Λαθαδάλν, 
Λνπθά Λπκπεξφπνπιν, Λέαλδξν Ραθηληδή, Θεφδσξν Μπάθα, Γεψξγην 
Υξηζηφθηιν θαη Γεξάζηκν Φξνχληδν, Αξενπαγίηεο, θσιπνκέλσλ ησλ 
ινηπψλ Γηθαζηψλ. 
  

 πλήιζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην θαηάζηεκά ηνπ ζηηο 17  Γεθεκβξίνπ 
1998 κε ηελ παξνπζία ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ  Παλαγηψηε     
Γεκφπνπινπ θαη ηνπ Γξακκαηέα Γεσξγίνπ Σπιηπάθε, γηα λα  δηθάζεη 
κεηαμχ 

: 
  
  Σνπ αλαηξεζείνληνο : .................................. 
  

Σσλ αλαηξεζηβιήησλ : ................................. Ο πξψηνο παξαζηάζεθε 
απηνπξνζψπσο γηαηί είλαη δηθεγφξνο, θαη δηφξηζε ζην αθξναηήξην 
πιεξεμνπζίνπο ηνπ θαη ηνπο δηθεγφξνπο Υξήζην Αιβαλφ θαη Μηραήι Ρέιιν. 
Ο δεχηεξνο παξαζηάζεθε κε ηνπο πιεξεμνπζίνπο ηνπ δηθεγφξνπο Γεψξγην 
Καζηκάηε, Υξήζην Ρνθφθπιιν θαη ηπιηαλφ ηακαηφπνπιν θαη ην ηξίην 
εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ Γεψξγην Σζηβεξγηψηε,λφκηκν εθπξφζσπν απηνχ, 
ν νπνίνο δηφξηζε ζην αθξναηήξην ηνπο ίδηνπο πηνπάλσ πιεξεμνπζίνπο 
δηθεγφξνπο ηνπ δεπηέξνπ ησλ αλαηξεζηβιήησλ. Οη ππφινηπνη δελ 
εθπξνζσπήζεθαλ. 

  
 Ζ έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηελ απφ 23 Ματνπ 1998 αίηεζε θαη ηηο απφ 25 
Ματνπ 1998, 27 Ματνπ 1998 θαη 28 Ματνπ 1998 παξεκβάζεηο πνπ 
θαηαηέζεθαλ ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο. Δθδφζεθε ε  
απφθαζε 18134/1998 ηνπ ηδίνπ Γηθαζηεξίνπ, ηεο νπνίαο ηελ αλαίξεζε 
δεηεί ν Δηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, κε ηελ απφ 22 Ηνπιίνπ 1998 αίηεζή 
ηνπ. 

  
 Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο απηήο πνπ εθθσλήζεθε απφ ην  πηλάθην, 
νη δηάδηθνη παξαζηάζεθαλ φπσο ζεκεηψλεηαη παξαπάλσ. Ο  Δηζαγγειέαο, 
αθνχ έιαβε ην ιφγν απφ ηνλ Πξφεδξν, δήηεζε ηελ ππέξ ηνπ  λφκνπ 
αλαίξεζε ηεο πην πάλσ απφθαζεο. ηε ζπλέρεηα, αθνχ έιαβαλ ην ιφγν  
θαη νη πιεξεμνχζηνη ησλ παξαζηάλησλ δηαδίθσλ εθ ησλ αλαηξεζηβιήησλ,  
αλέπηπμαλ θαη πξνθνξηθά ζην αθξναηήξην ηηο απφςεηο ηνπο, αλαθεξφκελνη 
θαη  ζηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη δήηεζαλ : Οη κελ πξψηνο αλαηξεζίβιεηνο κε 
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ηνπο πιεξεμνπζίνπο ηνπ ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο, νη δε 
πιεξεμνχζηνη  ηνπ δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ ησλ αλαηξεζηβιήησλ ηελ παξαδνρή 
απηήο. 

  
ΚΔΦΘΖΚΔ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

  
 Δπεηδή νη ηέηαξηνο, έσο δέθαηνο έλαηνο απφ ηνπο θαζψλ ε αίηεζε, νη 
νπνίνη  δελ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, θιεηεχζεθαλ 
λνκίκσο θαη  εκπξνζέζκσο κε επίδνζε ζρεηηθήο θιήζεο λα παξαζηνχλ ζ‘ 
απηή , φπσο  πξνθχπηεη απφ ηηο ππφ ρξνλνινγία 5/10/1998,  16 εθζέζεηο 
επίδνζεο ηεο  δηθαζηηθήο επηκειήηξηαο ζην Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο 
Μαξίαο Σζαγγαξάθε.  Δπνκέλσο ε ππφζεζε ζπδεηείηαη παξά ηελ απνπζία 
ηνπο. 

  
  Α) Χο πξνο ην παξαδεθηφ 
  
  Δπεηδή θαηά ην άξζξν 557 παξ. 1 ηνπ Κ.Πνι.Γ. "ν Δηζαγγειέαο ηνπ 
Αξείνπ Πάγνπ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αλαίξεζε ππέξ ηνπ λφκνπ θάζε 
απφθαζεο, αθφκε θαη αλ δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ αλαίξεζε θαηά ηεο 
απφθαζεο απηήο νη δηάδηθνη, γηα θάζε ιφγν θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ 
πξνζεζκίαο?." . Απφ ηελ αδηάζηηθηε δηαηχπσζε ηεο σο άλσ δηάηαμεο θαη  
ηνλ  επηδησθφκελν κε απηή ζθνπφ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εμαζθάιηζε, γηα 
ιφγνπο  δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, πάγηαο θαη νκνηφκνξθεο εξκελείαο ησλ 
λφκσλ,  πξνθχπηεη φηη ζε αλαίξεζε ππέξ ηνπ λφκνπ ππφθεηληαη θαη νη 
απνθάζεηο πνπ  εθδφζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 682 επ. ηνπ 
Κ.Πνι.Γ., νη νπνίεο  δελ ππφθεηληαη ζε αλαθνπή ή έθεζε θαη έρνπλ ηζρχ, 
έζησ θαη πξνζσξηλή,  ζπληξέρεη δε θαη σο πξνο απηέο ν σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν  ζεζπίδεηαη ην εηδηθφ έλδηθν κέζν ηεο 
ππέξ ηνπ λφκνπ αλαίξεζεο. Ζ δηάηαμε   ηνπ άξζξνπ 699 ηνπ Κ.Πνι.Γ., 
πνπ νξίδεη φηη " απνθάζεηο πνπ δέρνληαη ή  απνξξίπηνπλ αηηήζεηο 
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή αηηήζεηο γηα αλάθιεζε ή γηα  κεηαξξχζκηζε ησλ 
κέηξσλ απηψλ δελ πξνζβάιινληαη κε θαλέλα έλδηθν κέζν  εθηφο αλ 
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά", δελ θαζηζηά απαξάδεθηε ηελ αλαίξεζε ππέξ  ηνπ 
λφκνπ, αθνχ κε ηελ εηδηθφηεξε σο άλσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 557 παξ. 1  
ηνπ ίδηνπ θψδηθα ξεηψο πξνβιέπεηαη φηη απηή επηηξέπεηαη θαηά "θάζε  
απφθαζεο", ε  ξχζκηζε δε απηή ππαγνξεχεηαη αθξηβψο απφ ηελ σο άλσ  
απνζηνιή ηνπ εμαηξεηηθνχ απηνχ έλδηθνπ κέζνπ, ην νπνίν άιισζηε δελ 
έρεη  επηπηψζεηο ζηνπο δηαδίθνπο (άξζξν 557 εδ. β? πεξ. α? Κ.Πνι.Γ.). 
Δπηπιένλ ε  ππέξ ηνπ λφκνπ αλαίξεζε έρεη ιφγν χπαξμεο θπξίσο θαηά 
ησλ απνθάζεσλ  πνπ δελ ππφθεηληαη ζε αλαίξεζε απφ ηνπο δηαδίθνπο, 
αθνχ  ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαδίθνπο 
λα θέξνπλ ην δήηεκα ελψπηνλ ηνπ αθπξσηηθνχ. Δμάιινπ ε επίιπζε ηνπ 
λνκηθνχ δεηήκαηνο απφ ην πξνο ηνχην αθξηβψο ηεηαγκέλν αλψηαην 
δηθαζηήξην δελ είλαη λνεηφ λα εθιακβάλεηαη σο επέκβαζή ηνπ ζην 
δηθαηνδνηηθφ έξγν ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο νπζίαο αιι` απνηειεί ηελ θαη` 
εμνρήλ απνζηνιή ηνπ, ε εθπιήξσζε ηεο νπνίαο  είλαη πιεξέζηεξε φζν 
είλαη εγθαηξφηεξε. Ζ λνκνζεηηθή απηή ζθέςε ππαγφξεπζε ηελ  θαζηέξσζε 
ηνπ "πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο" πξνο ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ, ε νπνία, κάιηζηα, έρεη ήδε βξεη απήρεζε ζε εζληθέο 
δηθνλνκίεο επξσπατθψλ ρσξψλ, κε ηηο νπνίεο ζεζπίζηεθε  δπλαηφηεηα 
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ηνπ δηθάδνληνο δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο λα απεπζχλεη ζην  αθπξσηηθφ 
παξεκπίπηνλ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία επίκαρεο δηάηαμεο  απφ 
ηελ νπνία εμαξηάηαη ε επίιπζε ηεο ελψπηφλ ηνπ εθθξεκνχο δηαθνξάο. 
  

    Σέινο, κε ηε δηθνλνκηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ έηνπο 1971 (λ.δ. 958/71)  
θαηαξγήζεθε κφλν ε εθ κέξνπο ησλ δηαδίθσλ άζθεζε αλαίξεζεο θαηά 
απνθάζεσλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ρσξίο λα ζηγεί ε δηάηαμε πνπ 
πξνβιέπεη ην επηηξεπηφ ηεο ππέξ ηνπ λφκνπ αλαίξεζεο θαηά "θάζε 
απφθαζεο, αθφκε θαη  αλ δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ αλαίξεζε θαηά ηεο 
απφθαζεο απηήο νη δηάδηθνη". Απφ ηελ ηειεπηαία απηή θξάζε ελαξγψο 
πξνθχπηεη ε αληηδηαζηνιή,  ε νπνία εληζρχεη θαη επηβεβαηψλεη ην 
παξαδεθηφ ηεο ππέξ ηνπ λφκνπ  αλαίξεζεο θαη θαηά ησλ, απνθάζεσλ πνπ 
εθδφζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία  αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ (Οινκ. ΑΠ 305/1915, 
Οινκ. ΑΠ. 66/1916, Οινκ. ΑΠ  161/1933, Οινκ. ΑΠ 259/1941).  πλεπψο 
ε θξηλφκελε αίηεζε γηα αλαίξεζε  ππέξ ηνπ λφκνπ ηεο πξνζβαιιφκελεο 
απφθαζεο, πνπ δηέηαμε αζθαιηζηηθφ  κέηξν θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 
άξζξσλ 682 επ. ηνπ Κ.Πνι.Γ., είλαη παξαδεθηή.                                    

 
    Γέθα νθηψ φκσο κέιε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ήηνη ν Αληηπξφεδξνο Πνιχβηνο   

Μαληδηάξαο θαη νη αξενπαγίηεο Γεψξγηνο ηαζέαο, Δπάγγεινο Πεξιίγθαο,  
Θεφδσξνο Πξαζνπιίδεο, Ησάλλεο Σέηνθαο, Γεψξγηνο Μπνχηζηθνο, 
Αλδξέαο  Καηξάθεο, Αλαζηάζηνο Καξαγεψξγεο, Γεψξγηνο Βξέηηαο, 
Αξηζηείδεο  Κξνκκχδαο, Γεψξγηνο Νηθνιφπνπινο, Κσλζηαληίλνο 
Κσζηήξεο, Πέηξνο  Καθθαιήο, ππξίδσλ  Γθηάθεο, Λνπθάο 
Λπκπεξφπνπινο, Λέαλδξνο  Ραθηληδήο, Θεφδσξνο Μπάθαο  θαη 
Γεψξγηνο Υξηζηφθηινο έρνπλ ηε γλψκε φηη  θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ 
δηαηάζζνπλ αζθαιηζηηθά κέηξα δελ ζπγρσξείηαη  αλαίξεζε ππέξ ηνπ 
λφκνπ (Οινκ.ΑΠ 47/1990). Δηδηθφηεξα, ηα άξζξα 557 θαη  553 παξ. 1 ηνπ 
Κ.Πνι.Γ. νξίδνπλ  ην κελ πξψην φηη ν Δηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ  Πάγνπ 
δηθαηνχηαη  λα δεηήζεη ηελ αλαίξεζε ππέξ ηνπ λφκνπ θάζε απφθαζεο  
αθφκε θαη αλ δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ αλαίξεζε θαηά ηεο απφθαζεο 
απηήο  νη δηάδηθνη γηα θάζε ιφγν θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ πξνζεζκίαο. Ζ 
απφθαζε πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ αλαίξεζε απηή δελ παξάγεη 
απνηειέζκαηα γηα ηνπο δηαδίθνπο, εθηφο αλ ζηεξίδεηαη ζε ππέξβαζε 
δηθαηνδνζίαο ή έιιεηςε θαζχιελ  αξκνδηφηεηαο", ην δε δεχηεξν φηη 
"αλαίξεζε επηηξέπεηαη κφλν θαηά ησλ  απνθάζεσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 
πξνζβιεζνχλ κε αλαθνπή εξεκνδηθίαο θαη  έθεζε  α) εθείλσλ πνπ 
παξαπέκπνπλ ηελ ππφζεζε ζην αξκφδην δηθαζηήξην        θαη β) ησλ 
νξηζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ πεξαηψλνπλ φιε ηε δίθε ?". Απφ ηηο  
δηαηάμεηο απηέο πξνθχπηεη φηη ε αίηεζε αλαίξεζεο ππέξ ηνπ λφκνπ, σο 
ζεζκφο  πνπ απνβιέπεη ζηελ εμαζθάιηζε γηα ιφγνπο δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο πάγηαο  θαη νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ, 
παξέρεηαη θαηά ησλ νξηζηηθψλ θαη  ηειεζίδηθσλ απνθάζεσλ θαη φηαλ δελ 
κπνξνχλ λα αζθήζνπλ θαη? απηψλ  αλαίξεζε νη δηάδηθνη είηε  δηφηη 
εμεδφζεζαλ ακεηαθιήησο είηε δηφηη  παξαηηήζεθαλ απφ ηελ αλαίξεζε είηε 
δηφηη παξήιζε ε πξνζεζκία ηεο  αλαίξεζεο (θ.ν.θ.) φρη φκσο θαη θαηά ησλ 
απνθάζεσ πνπ δελ έρνπλ θαηαζηεί  νξηζηηθέο θαη ηειεζίδηθεο. Γηφηη ν 
πξνεθηεζείο ζθνπφο ηεο αλαίξεζεο ππέξ ηνπ  λφκνπ δελ ζπληξέρεη θαη ε 
πξνζθπγή ζηελ Οινκέιεηα δελ είλαη αλαγθαία φηαλ  ε απφθαζε κπνξεί 
λα αλαθιεζεί απφ ην δηθαζηήξην πνπ ηελ εμέδσζε ή λα εμαθαληζηεί κε 
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αλαθνπή εξεκνδηθίαο θαη έθεζε, επί πιένλ δε αληίζεηε εθδνρή  ζα 
νδεγνχζε ζε αζπκβίβαζηε πξνο ηελ νηθνλνκία ηνπ ηζρχνληνο 
δηθνλνκηθνχ  ζπζηήκαηνο επέκβαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ζην έξγν ησλ 
θαηψηεξσλ  δηθαζηεξίσλ, αθνχ νπζηαζηηθά κε ηνλ ηξφπν απηφ ην 
αλψηαην δηθαζηήξην ζα  εδέζκεπε ην δηθαζηήξην ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ 
εθθξεκεί ε ππφζεζε, αληηζέησο  κάιηζηα πξνο ην πλεχκα θαη ην ζθνπφ 
ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο σο άλσ  δηάηαμεο ζην   νπνίν ξεηψο νξίδεηαη 
φηη ε αλαίξεζε απηή "δελ παξάγεη  απνηειέζκαηα γηα ηνπο δηαδίθνπο".  
Γηα ην ιφγν απηφ άιισζηε ζεσξείηαη  αλεπίηξεπηε θαηά πάγηα πξαθηηθή ε 
γλσκνδφηεζε ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ  Πάγνπ επί δεηήκαηνο ζρεηηθνχ 
πξνο εθθξεκή δίθε. 
Οπζηψδεο ζπλεπψο  πξνυπφζεζε ηνπ παξαδεθηνχ ηεο αλαίξεζεο ππέξ 
ηνπ λφκνπ, φπσο θάζε  αλαίξεζεο είλαη φηη ε απφθαζε θαηά ηεο νπνίαο 
ζηξέθεηαη είλαη νξηζηηθή θαη  ηειεζίδηθε. Πεξαηηέξσ θαηά ην άξζξν 591 
ηνπ Κ.Πνι.Γ. "ηα άξζξα 1-590 ηνπ  θψδηθα απηνχ", κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
είλαη  θαη ην πξνβιέπνλ ηελ αλαίξεζε  ππέξ ηνπ λφκνπ άξζξν 557", 
εθαξκφδνληαη θαη ζηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο, εθηφο  αλ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο 
εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ". Ο  απνθιεηζκφο ηεο 
εθαξκνγήο ησλ σο άλσ γεληθψλ δηαηάμεσλ δελ είλαη αλάγθε  λα 
πξνβιέπεηαη εηδηθψο. Αξθεί φηη  είλαη αζπκβίβαζηεο πξνο ηε θχζε, ην  
ζθνπφ  θαη ηε γεληθφηεξε δνκή θαη δηάξζξσζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ 
δηέπνπλ ηηο  επηκέξνπο εηδηθέο δηαδηθαζίεο θαη ησλ ζχκθσλα κε απηέο 
εθδηδφκελσλ  απνθάζεσλ. Οη θαηά ηηο δηαηάμεηο εμάιινπ ησλ άξζξσλ 
682 επ. ηνπ Κ.Πνι.Γ.  εθδηδφκελεο απνθάζεηο πεξί αζθαιηζηηθψλ 
κέηξσλ είλαη πξνζσξηλήο ηζρχνο  θαη κπνξεί λα αλαθιεζνχλ ιφγσ 
κεηαβνιήο ησλ πξαγκάησλ ή ρσξίο ηε  κεηαβνιή απηή, θαηά ηα άξζξα 
696, 697, 698 ηνπ Κ.Πνι.Γ. απφ ην δηθαζηήξην  πνπ ηηο εμέδσθε ή απφ ην 
δηθαζηήξην ηεο θχξηαο δίθεο, ε αίηεζε δε  αλαθιήζεσο απηψλ θαηά ην 
άξζξν 697 απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε επέρεη  ραξαθηήξα έλδηθνπ κέζνπ. 
?Δηζη ζηεξνχληαη ηνπ ζηνηρείνπ ηεο νξηζηηθφηεηαο,  δελ είλαη ηθαλέο 
θαζαπηέο λα εκπλεχζνπλ ηε λνκνινγία θαη αθφκε είλαη  ζηελφηαηα 
ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θχξηα (ηαθηηθή) δηαθνξά ε νπνία είηε είλαη εθθξεκήο 
είηε θαηά ηε ζπλήζε δπλακηθή πξφθεηηαη λα επαθνινπζήζεη. 
  
  πλεπψο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ιφγνπ, φπσο θαη επί ησλ κε νξηζηηθψλ ή 
ηειεζίδηθσλ απνθάζεσλ ηεο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο, πξέπεη λα γίλεη δεθηφ 
φηη  δελ ππφθεηληαη ζε αλαίξεζε ππέξ ηνπ λφκνπ, αθνχ θαη εδψ πξφθεηηαη 
γηα  αλαθιεηέο (κε νξηζηηθέο) σο πξνο ηελ εζψηεξε νπζία ηνπο 
απνθάζεηο ε ηπρφλ αλαίξεζε ησλ νπνίσλ,   κνινλφηη δελ είλαη 
δεζκεπηηθή γηα ηνπο δηαδίθνπο, ζπληζηά απνδνθηκαζηέα, γηα ηνπο ιφγνπο 
πνπ αλαθέξζεθαλ, επέκβαζε ηνπ αλψηαηνπ δηθαζηεξίνπ επί 
ζπγθεθξηκέλεο (ηαθηηθήο) δηαθνξάο  κεηαμχ νξηζκέλσλ δηαδίθσλ πνπ 
είλαη ή πξφθεηηαη λα θαηαζηεί εθθξεκήο  ελψπηνλ ησλ θαηψηεξσλ 
δηθαζηεξίσλ. Ζ δπλαηφηεηα λα κελ επαθνινπζήζεη  θπξία δίθε δελ 
παξέρεη απνθαζηζηηθφ επηρείξεκα γηα αληίζεηε θξίζε αλάινγν  δε 
θαηλφκελν κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη φηαλ κεηάηελ έθδνζε ηεο κε 
νξηζηηθήο  απφθαζεο νη δηάδηθνη αδξαλνχλ. Σν αλεπίηξεπην ηεο 
αλαίξεζεο ππέξ ηνπ  λφκνπ ζηελ εμεηαδφκελε πεξίπησζε δελ 
επηβάιιεηαη κφλν απφ ην ραξαθηήξα  θαη ηε θχζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 
απφθαζεο αιιά θαζηεξψλεηαη θαη κε ηε  δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 699 ηνπ 
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Κ.Πνι.Γ. Πξνεγνπκέλσο ην άξζξν 743 ηνπ  Κ.Πνι.Γ.    φπσο ίζρπε πξηλ 
απφ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην λ.δ. 958/1971,  φξηδε φηη " απνθάζεηο 
δερφκελαη ή απνξξίπηνπζαη αηηήζεηο πεξί αζθαιηζηηθψλ  κέηξσλ ή 
αηηήζεηο πεξί αλαθιήζεσο ή κεηαξξπζκίζεσο απηψλ δελ ππφθεηληαη  εηο 
αλαθνπήλ εξεκνδηθίαο, έθεζηλ θαη αλαςειάθεζηλ, ζπγρσξείηαη φκσο 
θαη?  Απηψλ αλαίξεζηο δηα ηνπο ελ άξζξσ 578 ιφγνπο". Τπφ ην 
θαζεζηψο απηφ  βεβαίσο, εθφζνλ, έζησ γηα πεξηνξηζκέλνπο ιφγνπο, 
επηηξεπφηαλ ε αλαίξεζε  ζηνπο δηαδίθνπο, αζθαιψο ήηαλ γεληθψο 
επηηξεπηή θαη ε αλαίξεζε ππέξ ηνπ λφκνπ. Ζ δηάηαμε  φκσο απηή 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην σο άλσ λ.δ. θαη ήδε ην πξναλαθεξζέλ άξζξν 699 
ηνπ Κ.Πνι.Γ. νξίδεη φηη "απνθάζεηο πνπ δέρνληαη ή  απνξξίπηνπλ 
αηηήζεηο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή αηηήζεηο γηα αλάθιεζε ή 
γηα  κεηαξξχζκηζε ησλ κέηξσλ απηψλ δελ πξνζβάιινληαη κε θαλέλα 
έλδηθν κέζν  εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά". ηε ζρεηηθή αηηηνινγηθή 
έθζεζε αλαθέξεηαη φηη  "δηα ηεο γελνκέλεο ηξνπνπνηήζεσο απεθιείζζε ε 
άζθεζε αλαίξεζεο θαη?  απνθάζεσλ πεξί αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, 
ζπλεπαγφκελε ζεκαληηθή  επηβάξπλζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ αιιά θαη κε 
δηθαηνινγνχκελε εθ ηνπ  ραξαθηήξνο ησλ απνθάζεσλ ηνχησλ". Ζ 
αλαίξεζε ππέξ ηνπ λφκνπ, φηαλ δελ  παξάγεη απνηειέζκαηα έλαληη ησλ 
δηαδίθσλ,  δελ απνηειεί πξάγκαηη έλδηθν  κέζν κε ηε ζπλήζε (ζηελή) 
έλλνηα, παξακέλεη φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή  ηδηφξξπζκν (κε επξεία 
έλλνηα) έλδηθν κέζν, αθνχ θαηαηάζζεηαη ζηα έλδηθα  κέζα απφ ηνλ ίδην ην 
λνκνζέηε, δηθάδεηαη απφ αλψηεξν δηθαζηήξην κε  νξηζκέλε, φπσο θη ε 
αλαίξεζε ησλ δηαδίθσλ, δηαδηθαζία, αθνξά ζπγθεθξηκέλε  απφθαζε θαη 
ζπλεπάγεηαη ηελ αλαίξεζε ηεο   ( Οινκ. Α.Π. 36/1929 Θέκηο  323). Γηα ην 
ιφγν απηφ ην δήηεκα εληνπίδεηαη ζην αλ κε ηελ παξαπάλσ  δηάηαμε ν 
λνκνζέηεο απέβιεςε ζηνλ απνθιεηζκφ κφλν ηεο "ηαθηηθήο"   αλαίξεζεο ή 
θαη ηεο αλαίξεζεο ππέξ ηνπ λφκνπ. Ζ ελφςεη ηνπ ραξαθηήξα ησλ  
πξναλαθεξφκελσλ απνθάζεσλ επηβαιιφκελε ηεινινγηθή εξκελεία, 
πξνο ηελ  νπνία ζπκπνξεχεηαη ην αδηάζηηθην ηεο δηαηχπσζεο ηνπ λφκνπ 
θαη ε σο άλσ  αηηηνινγηθή έθζεζε, δηθαηνινγεί πιήξσο ηε ζέζε φηη ζην 
πεδίν εθαξκνγήο ηεο  δηάηαμεο ππάγεηαη θαη ε αλαίξεζε ππέξ ηνπ λφκνπ. 
Ζ άπνςε δε φηη ε  ηειεπηαία είλαη επηηξεπηή θαη δηφηη ην άξζξν 577 ηνπ 
Κ.Πνι.Γ. "νξίδεη δηαθνξεηηθά"  είλαη έσιε. πλεπψο ε θξηλφκελε αίηεζε 
έπξεπε λα απνξξηθζεί  σο απαξάδεθηε. 
  
  Β) Χο πξνο ηε βαζηκφηεηα. 
  
  Καηά ην άξζξν 57 εδαθ. α ηνπ Α.Κ. "φπνηνο πξνζβάιιεηαη παξάλνκα  
ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη λα αξζεί ε 
πξνζβνιή  θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ". Ζ πξνζσπηθφηεηα 
πεξηιακβάλεη θάζε αγαζφ πνπ ζπλδέεηαη ζηελά  κε ην πξφζσπν, σο 
χπαξμε θπζηθή, εζηθή, θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή, φπσο είλαη ε ηηκή, ε 
ππφιεςε, ε ειεπζεξία, ε εζληθφηεηα σο ζηνηρείν πξνζδηνξηζηηθφ ηεο 
ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ θ.α. Πεξαηηέξσ ην άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ 
πληάγκαηνο θαζηεξψλεη ηελ ειεπζεξία ηεο  επηζηήκεο θαη ηεο έξεπλαο, 
ελψ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1,2 θαη 3  απηνχ πξνζηαηεχνπλ ηελ 
ειεπζεξία εθθξάζεσο θαη δηαδφζεσο ησλ ζηνραζκψλ θαη απαγνξεχνπλ 
ηελ θαηάζρεζε, ηε ινγνθξηζία ή θάζε άιιν ηζνδχλακν πξνιεπηηθφ κέηξν 
ζε βάξνο ηνπ ηχπνπ πνπ θαη ξεηψο αλαθεξχζζεηαη ειεχζεξνο.  Ζ 
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πξνζηαζία ησλ σο άλσ ειεπζεξηψλ, επεηδή απνζθνπεί ζηε δηαθχιαμε 
χςηζησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ,  θαιχπηεη (λνκηκνπνηεί) θαη πξνζβνιέο ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ηπρφλ  ελππάξρνπλ ζηελ 
ελάζθεζή ηνπο, νη νπνίεο έηζη, εθφζνλ δελ πξνζβάιιεηαη  ε  αμία ηνπ 
αλζξψπνπ, δελ είλαη παξάλνκεο δηφηη ε πξνζσπηθφηεηα, θαη αλ  ζίγεηαη, 
έρεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππνδεέζηεξε ζεκαζία ζε ζρέζε κε  ην 
αγαζφ ησλ   σο άλσ ειεπζεξηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη θαη φηαλ θαηά ηε 
ζχληαμε  γισζζηθνχ ιεμηθνχ, πνπ είλαη ζπγρξφλσο επηζηεκνληθφ έξγν, ν 
ιεμηθνγξάθνο  αλαδεηψληαο ζπζηεκαηηθά θαη κεζνδηθά ηελ αιήζεηα, 
θαηαγξάθεη ηηο πνηθίιεο  ζεκαζίεο ή ρξήζεηο νξηζκέλσλ ιέμεσλ ή 
θξάζεσλ πνπ ζεσξνχληαη κεησηηθέο  ή εμπβξηζηηθέο γηα νξηζκέλα 
πξφζσπα ή κέιε επξχηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ,  εθφζνλ ν ίδηνο δελ 
πηνζεηεί νχηε απνδέρεηαη ηε ζεκαζία απηή.  ηελ  πξνθείκελε ππφζεζε 
ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο, δηθάδνληαο  θαηά ηε 
δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, δέρηεθε, θαηά πηζαλνινγήζε,  ηα 
εμήο πεξηζηαηηθά: Ο ............................, σο ηαθηηθφο θαζεγεηήο ηεο 
γισζζνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη χκβνπινο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κε επηηειείν βνεζψλ, ζπλέηαμε ειιεληθφ ιεμηθφ 
(εξκελεπηηθφ, νξζνγξαθηθφ θαη εηπκνινγηθφ) κε ηίηιν "..........." ην νπνίν 
εμέδσζε θαη  έζεζε ζε θπθινθνξία ην λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ επσλπκία 
"ΚΔΝΣΡΟ ΛΔΞΗΚΟΛΟΓΗΑ" . ην ιεμηθφ απηφ θαη ζην ιήκκα- ιέμε 
Βνχιγαξνο αλαθέξεηαη :   " Βνχιγαξνο 1. απηφο πνπ γελλήζεθε ζηε 
Βνπιγαξία ή θαηάγεηαη απφ εθεί,  2. (θαηρξ. πβξηζ.) ν νπαδφο ή παίθηεο 
νκάδαο ηεο Θεζζαινλίθεο (θπξίσο ηνπ ΠΑΟΚ)" .  Ζ ιέμε "Βνχιγαξνο" 
(ζπλερίδεη ην Πξσηνδηθείν) κε ηελ σο άλσ  εμπβξηζηηθή έλλνηα 
ρξεζηκνπνηείηαη  απφ αζήκαληε κεξίδα πνδνζθαηξφθηισλ ηνπ λφηνπ, 
ζαλ ζχλζεκα κάιινλ  παξά ζαλ έλλνηα ηεο ιέμεο, κεκνλσκέλα, 
ζπνξαδηθά θαη ρσξίο θάπνηα  δηάξθεηα. Γη? απηφ θαη δελ απνηειεί "ιήκκα 
πνπ κπνξνχζε λα έρεη  θαηαρσξεζεί ζε ιεμηθφ", ε δε απάιεηςή ηεο απφ 
ην ζπγθεθξηκέλν ιεμηθφ  "νπδφισο ζα αλαηξνχζε ηελ επηζηεκνληθφηεηα 
ηνπ ε νπνία είλαη δεδνκέλε".  " Βάζεη ησλ παξαδνρψλ απηψλ έθξηλε φηη ε 
θαηαγξαθή θαη δηάδνζε κέζσ  απηήο ηνπ σο άλσ ραξαθηεξηζκνχ 
πξνζβάιιεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ  αηηνχληνο θαη ησλ ππέξ απηνχ 
παξεκβάλησλ, θαηνίθσλ Θεζζαινλίθεο,  νπαδψλ ησλ άλσ νκάδσλ, δηφηη 
ελέρεη ακθηζβήηεζε θαη ζχγρπζε σο πξνο  ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα, 
πεξαηηέξσ δε δηέηαμε ηελ 
απάιεηςε ηεο έλλνηαο  απηήο ηνπ ιήκκαηνο Βνχιγαξνο κε ηελ σο άλσ 
δεχηεξε ζεκαζία ηνπ απφ  θάζε κειινληηθή αλαηχπσζε ή έθδνζε ηνπ 
ιεμηθνχ θαζψο θαη απφ φζα  αληίηππα δελ έρνπλ δηαηεζεί ζην 
αλαγλσζηηθφ θνηλφ ή βξίζθνληαη ζηα ρέξηα  ηνπ ...................... θαη ηνπ 
Κέληξνπ Λεμηθνγξαθίαο.  ?μκσο ε ππφ ηα  σο άλσ δεδνκέλα  
"πξνζβνιή" ηεο πξνζσπηθφηεηαο δελ είλαη παξάλνκε,  αθνχ ε απιή 
αλαθνξά-θαηαγξαθή ζην ιεμηθφ φηη ε ιέμε "Βνχιγαξνο"  ρξεζηκνπνηείηαη 
θαηαρξεζηηθψο σο εμπβξηζηηθή νλνκαζία  θαηεγνξίαο  θηιάζισλ θαη 
αζιεηψλ (παηθηψλ) δελ ελέρεη απνδνρή ηνπ ραξαθηεξηζκνχ  απηνχ απφ 
ην ζπληάθηε, έγηλε δε ζηα πιαίζηα ηεο ζπληαγκαηηθψο  θαηνρπξσκέλεο 
θαη αμηνινγηθψο ππέξηεξεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ θαη ηεο  επηζηήκεο. 
Πξάγκαηη ε σο άλσ θαηαρψξηζε 
έγηλε κε ηελ επηζηεκνληθή  πεπνίζεζε ηνπ ζπληάθηε, φηη ε σο άλσ 
ζεκαζία 
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ηεο ιέμεο "Βνχιγαξνο", έζησ  θαη αλ απηή ρξεζηκνπνηείηαη κεκνλσκέλα, 
ζπνξαδηθά, παξνδηθά θαη απφ  αζήκαληε κεξίδα θηιάζισλ ηνπ λφηνπ, 
απνηεινχζε "έλλνηα" ηεο άλσ ιέμεο θαη  έπξεπε λα θαηαγξαθεί σο 
ηέηνηα, κε ηε δηεπθξίληζε κάιηζηα, φηη ε έλλνηα απηή  ήηαλ "θαηαρξεζηηθή-
πβξηζηηθή", ε πξνζβνιή δε, ππφ ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηζηάζεηο ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο ησλ αλσηέξσ, δελ ζίγεη θαη? αληηθεηκεληθή  θξίζε, ηελ 
αλζξψπηλε "αμία" ηνπο. Σα κέιε ηνπ δηθαζηεξίνπ  ηέθαλνο  Μαηζίαο 
(Πξφεδξνο), Γεψξγηνο Βειιήο, Υαξάιακπνο Μπξζηληάο,  
Κσλ.Παπαιάθεο (Αληηπξφεδξνη) θαη Αξενπαγίηεο Δκκαλνπήι Υαξηηάθεο,   
Αλαζηάζηνο Καξαγεψξγεο, Κσλζηαληίλνο  Σδέλνο, Ζιίαο Βιάζζεο, 
Γεψξγηνο  Κάππνο, Γεψξγηνο Ρήγνο, Γξεγφξηνο Φηιηππάηνο, Αληψληνο 
Σσκαδάθεο,  Γεκήηξηνο νπιηαληάο, Γεκήηξηνο Ληλφο, Θεφδσξνο 
Λαθαδάλνο θαη Γεξάζηκνο  Φξνχληδνο (Αξενπαγίηεο)  έρνπλ εηδηθφηεξα 
ηε γλψκε φηη ν ιεμηθνγξάθνο δελ  πξνζδίδεη λφεκα ζηηο ιέμεηο νχηε ηηο 
ρξεζηκνπνηεί κε ην φπνην λφεκα έρνπλ  πξνζιάβεη απφ ηε ρξήζε ηνπο. 
Απιψο θαηαγξάθεη ηηο ιέμεηο κε ην γλσζηφ θαη  δεδνκέλν λφεκά ηνπο, 
άζρεηα αλ ε ρξήζε ηνπο είλαη ζπλήζεο ή ζπάληα,  αλεμαξηήησο δε αλ 
πξφθεηηαη γηα θπξηνιεθηηθή ή θαηαρξεζηηθή ρξήζε. Ζ  θαηαγξαθή, ελφςεη 
ηνχηνπ, ηεο ιέμεο "Βνχιγαξνο" ππφ ηελ επίκαρε έλλνηα   ζην 
πξναλαθεξφκελν ιεμηθφ, δελ ελέρεη ρξεζηκνπνίεζή ηεο νχηε πηνζέηεζή  
ηεο νχηε δηάδνζή ηεο ή νπνηαδήπνηε ρξήζε ηεο, αιι` απνηειεί απιή,  
νπδέηεξε θαηαγξαθή, ε νπνία κπνξεί λα είλαη επηζηεκνληθά νξζή ή κε,  
πάλησο φκσο είλαη αμηνινγηθά άρξσκε. Δπνκέλσο δελ κπνξεί λα 
ζπληζηά  πξνζβνιή ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 57 ΑΚ, πνιχ δε 
πεξηζζφηεξν φηαλ  ζηελ θαηαρψξηζε ε ρξήζε ηεο ιέμεο ραξαθηεξίδεηαη 
σο "θαηαρξεζηηθή- πβξηζηηθή". πλεπψο ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, πνπ 
δέρηεθε φηη ππάξρεη  παξάλνκε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη γηα 
ην ιφγν απηφ δηέηαμε,  σο  αζθαιηζηηθφ κέηξν, ηελ απάιεηςε ηεο 
πξναλαθεξφκελεο θξάζεο, θαηά κελ ηε  κείδνλα σο άλσ γλψκε  
παξαβίαζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 ηνπ ΑΚ θαη  16 παξ. εδ.  α, 14 
παξ. 1 ηνπ  πληάγκαηνο, θαηά δε ηελ ειάζζνλα σο άλσ  γλψκε ηνπ 
άξζξνπ 57 ηνπ ΑΚ. Πξέπεη ζπλεπψο λα αλαηξεζεί ππέξ ηνπ λφκνπ  ε σο 
άλσ απφθαζε. Αθνινχζσο παξέιθεη ε εμέηαζε ησλ παξεπφκελσλ  
αηηηάζεσλ ηνπ αλαηξεηεξίνπ, νη νπνίεο αθνξνχλ παξαβίαζε ησλ 
δηαηάμεσλ  ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ πληάγκαηνο, σο 
ζπλέπεηα ηνπ  ζθάικαηνο ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο ζε ζρέζε κε ηελ 
χπαξμε παξάλνκεο  πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 
  

   Δμάιινπ πέληε κέιε, ήηνη νη Ησάλλεο Σέηνθαο, Αλδξέαο Καηξάθεο,         
Κσλζηαληίλνο Κσζηήξεο, Πέηξνο Καθθαιήο θαη Γεψξγηνο Υξηζηφθηινο 
(Αξενπαγίηεο)  έρνπλ ηε γλψκε φηη ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε ζα έπξεπε 
λα αλαηξεζεί  θαη? άξζξν 559 αξηζ. 19 Κ.Πνι.Γ., ιφγσ ειιείςεσο λφκηκεο 
βάζεσο, γηα ηνλ αθφινπζν ιφγν : ε πεξίπησζε ζπγθξνχζεσο ησλ 
ζπληαγκαηηθψο πξνζηαηεπφκελσλ έλλνκσλ αγαζψλ ηεο ειεπζεξίαο  
εθθξάζεσο ησλ ζηνραζκψλ (άξζξν 14 παξ. 1  πλη.) θαη ηεο ειεπζεξίαο 
ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο (άξζξν 16 παξ. 1 πλη.) κε ην επίζεο 
ζπληαγκαηηθψο πξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο 
(άξζξν.  5 παξ. 1-2 πλη.), έθθαλζε ηεο νπνίαο απνηειεί ε ηηκή θαη 
ππφιεςε θάζε πξνζψπνπ, εθφζνλ ε ελαξκφληζή ηνπο είλαη αλέθηθηε, 
πξέπεη λα ζηαζκίδεηαη  ε αμία ηεο επηδησθφκελεο κε ηελ πξψηε ειεπζεξία 
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πιεξνθνξήζεσο ηνπ  θνηλνχ θαη ηεο κέζσ απηήο δηαθηλδπλεχζεσο ηνπ 
έλλνκνπ αγαζνχ ηεο  πξνζσπηθφηεηαο. Καηά ηε ζηάζκηζε δε απηή ζα 
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε  φηη ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη 
δηθαίσκα-πιαίζην, ραξαθηεξηδφκελν  απφ ηελ ελφηεηα ηεο γεληθήο ξήηξαο 
κε ηελ νπνία θαηνρπξψλεηαη απφ ηελ  έλλνκε ηάμε. Οζάθηο δε ην αγαζφ ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο έιζεη ζε ζχγθξνπζε  κε ηελ ειεπζεξία εθθξάζεσο ησλ 
ζηνραζκψλ θαη ηελ ειεπζεξία ηεο επηζηήκεο  θαη ηεο ηέρλεο, επηβάιιεηαη ε 
ζηάζκηζε ηνπ αγαζνχ απηνχ κε ην εχινγν  δηθαίσκα ηνπ θνηλνχ γηα 
πιεξνθφξεζε κέζσ ησλ δχν άιισλ ειεπζεξηψλ,  αξθεί λα κελ πιήηηεηαη ν 
ππξήλαο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, δειαδή ε αμία ηνπ 
αλζξψπνπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν, 
κνινλφηη είρε πξν απηνχ, κε ηα φζα παξαπάλσ δέρηεθε, ζχγθξνπζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηνπ θαζ? νπ ε αίηεζε, θαζεγεηή ηεο γισζζνινγίαο, λα 
εθθξάδεη ειεπζέξσο ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ θαη λα αζθεί ειεχζεξα ηελ 
επηζηήκε ηνπ κε ην δηθαίσκα  ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηηνχληνο 
..............., έθξηλε φηη ηα φζα  παξαπάλσ ν πξψηνο αλαθέξεη ζην 
"..............................." πνπ ζπλέηαμε, ππφ ην ιήκκα-ιέμε "Βνχιγαξνο", είλαη 
πβξηζηηθά γηα ηνλ αηηνχληα θαη απνηεινχλ παξάλνκε πξνζβνιή ηεο 
πξνζσπηθφηεηάο ηνπ,  ρσξίο φκσο λα πξνβεί πξνεγνπκέλσο, φπσο 
φθεηιε, ζηε ζηάζκηζε ησλ ζπγθξνπφκελσλ εληαχζα σο άλσ έλλνκσλ 
αγαζψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη ζπληαγκαηηθψο, θαη,  κέζσ ηεο ζηαζκίζεσο 
απηήο, ζηε δηαπίζησζε αλ εληαχζα πξνζηαηεπηέν ήηαλ σο ππέξηεξν αγαζφ 
ην ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηηνχληνο. ?Δηζη, φκσο, δηέιαβε ζηελ 
απφθαζή ηνπ ειιεηπείο θαη αλεπαξθείο  αηηηνινγίεο, ζε ζρέζε κε ην 
νπζηψδεο γηα ηελ έθβαζε ηεο δίθεο δήηεκα απηφ,  θαη ηε ζηέξεζε απφ ηε 
λφκηκε βάζε ηεο, επνκέλσο έπξεπε λα αλαηξεζεί γηα  ην ιφγν απηφ. 

  
 Δληεθα φκσο κέιε ηεο Οινκέιεηαο, ήηνη νη Θεφδσξνο Σφιηαο, 
Κσλζηαληίλνο  Λπκπεξφπνπινο (Αληηπξφεδξνη)  θαη Γεψξγηνο ηαζέαο, 
Μηραήι Καξαηδάο,  Γεψξγηνο Μπνχηζηθνο, Υαξάιακπνο Γεσξγαθφπνπινο, 
Αξηζηείδεο  Κξνκκχδαο, Γεψξγηνο Νηθνιφπνπινο, Λνπθάο 
Λπκπεξφπνπινο, Λέαλδξνο   Ραθηληδήο θαη Θεφδσξνο Μπάθαο 
(Αξενπαγίηεο) έρνπλ ηε γλψκε φηη ε θαηά ην  άξζξν 57 ηνπ Α.Κ. πξνζβνιή 
ηεο πξνζσπηθφηεηαο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε  νπνηνδήπνηε ζηνηρείν 
πξνζδηνξηζηηθφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, φπσο  εθείλν ηεο εζληθήο 
θαηαγσγήο ηνπ θαη ηεο βάζεη απηήο εληάμεψο ηνπ ζε  ζπγθεθξηκέλε 
εζλφηεηα. Τπφ ηηο άλσ ζπλεπψο πεξηζηάζεηο ππάξρεη  πξνζβνιή ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο ησλ αλαηξεζηβιήησλ θαη είλαη παξάλνκε,  φπσο νξζψο 
έθξηλε ε πξνζβαιινκέλε, γη` απηφ θαη έπξεπε λα απνξξηθζεί σο  αβάζηκνο 
ν κνλαδηθφο ιφγνο αλαίξεζεο (άξζξν 559 αξ. 1 Κ.Πνι.Γ.) πνπ  αλαθέξεηαη 
ζε παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 57 ΑΚ, 16 παξ. 1 εδ.  α θαη 14 
παξ. 1-3 ηνπ πληάγκαηνο. Δηδηθφηεξα, εθφζνλ, θαηά ηηο παξαδνρέο  ηεο 
απνθάζεσο, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ιέμεσο "Βνχιγαξνο" κε ηελ σο άλσ  
πβξηζηηθή έλλνηα γηλφηαλ απφ πεξηνξηζκέλε κεξίδα πνδνζθαηξφθηισλ ηνπ  
λφηνπ θαη κάιηζηα "κεκνλσκέλα, ζπνξαδηθά θαη ρσξίο θάπνηα δηάξθεηα", 
δελ  αληαπνθξηλφηαλ ε θαηαρψξηζε ζηελ επηδίσμε ηνπ ιεμηθνγξάθνπ 
.......................... λα παξνπζηάζεη ζην θνηλφ ηελ θνηλή γιψζζα ησλ 
Διιήλσλ.  Αληηζέησο κε ηελ θαηαρψξηζε απηή επηζεκνπνηείην θαη 
κνληκνπνηείην κηα  θαηάζηαζε "πεξηζσξηαθή" πξάγκαηη, γηα ηελ νπνία φκσο 
παξερφηαλ κε ηελ  θαηαρψξηζε ε πεπιαλεκέλε εληχπσζε, φηη λνκίκσο 
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ρξεζηκνπνηείην ε  πξνζβιεηηθή ιέμε. πλεπψο ε σο άλσ θαηαρψξηζε 
απνηειεί πξνζβνιή θαη  δελ ζπγρσξείηαη βάζεη δηθαηψκαηνο ηνπ 
.......................παξερφκελνπ  ζ? απηφλ ζηα πιαίζηα ηεο ειεπζεξίαο ηεο 
επηζηήκεο (άξζξν 16 παξ. 1  πληάγκαηνο) θαη ηεο ειεπζεξίαο εθθξάζεσο 
(άξζξν 14 παξ. 1 πληάγκαηνο). 

  
Σα παξερφκελα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο δηθαηψκαηα ηζρχνπλ κφλν ζηε ζρέζε  
κεηαμχ θξάηνπο θαη αηφκνπ θαη φρη νξηδνληίσο, δει. ζηε ζρέζε αηφκνπ 
πξνο  άηνκν, ρσξίο κάιηζηα λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπο ζρέζε εμνπζηάζεσο 
ππφ  νπνηαδήπνηε κνξθή. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ηα δηθαηψκαηα απηά 
δελ  ιεηηνπξγνχλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη ζρεηηθνπνηνχληαη. Δηζη  ζε 
πεξίπησζε  ζχγθξνπζεο απηψλ πξνο δηθαηψκαηα πξνζηαηεπφκελα απφ 
άιιεο  ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, φπσο εθείλεο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 1 θαη 5 
παξ. 1 πνπ  αλαθέξνληαη ζηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο 
θαη ηεο  ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ, ε ειεπζεξία ηεο επηζηήκεο 
δελ έρεη  θαλέλα πξνβάδηζκα, δηφηη ε Πνιηηεία δελ αλαγνξεχεη ην δηθαίσκα 
ηεο  επηζηεκνληθήο ειεπζεξίαο ζε απφιπηε ειεπζεξία. Ζ ειεπζεξία ηεο 
επηζηήκεο  δελ δίδεη ζηνλ επηζηήκνλα ην δηθαίσκα λα δηαπξάηηεη 
εγθιήκαηα, φπσο εθείλν  ηεο πξνζβνιήο ηεο ηηκήο άιινπ (άξζξα 361 επ. 
ΠΚ). ηελ πεξίπησζε απηή,  ελφςεη θαη ησλ ηζρπνπζψλ ζην ρψξν ηνπ 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ γεληθψλ ξεηξψλ,  φπσο εθείλε ηεο απαγνξεχζεσο ηεο 
θαηαρξεζηηθήο αζθήζεσο ηνπ  δηθαηψκαηνο (άξζξν 281 ΑΚ), ε ζχγθξνπζε 
κεηαμχ ησλ αληηπαξαβαιιφκελσλ  αηνκηθψλ δηθαησκάησλ αίξεηαη κε ηε 
ζηάζκηζε, θαηά πεξίπησζε, ησλ  εθαηέξσζελ ζπκθεξφλησλ. Σα αηνκηθά 
δηθαηψκαηα πνπ ζεκειηψλνληαη ζηηο  δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 1 θαη 5 
παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, δειαδή εθείλα  ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη 
ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ,  σο αλαθεξφκελα ζηελ 
αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα θαη ζηελ θεληξηθή ζέζε ηνπ  αλζξψπνπ κέζα 
ζηελ θνηλσλία, πξέπεη λα ζεσξνχληαη, θαη? αξρήλ,  επηθξαηέζηεξα. ε 
θάζε φκσο πεξίπησζε ν θαζνξηζκφο ηεο πξνηεξαηφηεηαο  κεηαμχ ησλ 
ζπγθξνπφκελσλ δηθαησκάησλ είλαη δήηεκα πξαγκαηηθφ θαη ζηελ  θξηλφκελε 
πεξίπησζε ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ζησπεξψο θαη αλειέγθησο  έδσζε 
ηελ πξνηεξαηφηεηα ζην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 
αλαηξεζηβιήηνπ ....................... θαη ησλ ππέξ απηνχ παξεκβάλησλ. Δμάιινπ 
πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 367 ΠΚ, θαηά ηελ νπνία 
αίξεηαη ν άδηθνο ραξαθηήξαο ηεο πξάμεσο ζηηο απαξηζκνχκελεο ζ‘ απηή  
πεξηπηψζεηο , δελ ζπληξέρεη ελ πξνθεηκέλσ, αθνχ, θαηά ην αλαηξεηήξην, 
δελ  θέξεηαη ε δηάηαμε απηή σο παξαβηαζζείζα θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη 
ζρεηηθφο  αλαηξεηηθφο ιφγνο, αιι? νχηε θαη πξφθεηηαη γηα λφκηκε άζθεζε 
δηθαηψκαηνο  θαηά ηα άξζξα 14 παξ. 1 θαη 16 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, 
αθνχ  πξνηεξαηφηεηα είραλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 1 θαη 5 παξ. 1 
ηνπ  πληάγκαηνο, ζηηο νπνίεο θαη δφζεθε. 

  
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο 

  
Αλαηξεί ππέξ ηνπ λφκνπ ηελ ππ? αξηζ. 18134/1998 απφθαζε ηνπ 
Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο πνπ εθδφζεθε θαηά ηε 
δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. 
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 Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 1999 θαη 
δεκνζηεχζεθε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 22 
Απξηιίνπ 1999. 
 

  
 

Αξηζκφο <<<659/1999>>> 
 ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ <<<ΑΡΔΗΟΤ>>> ΠΑΓΟΤ 
 Γ Πνιηηηθφ Σκήκα 

  
ΤΓΚΡΟΣΖΘΖΚΔ απφ ηνπο Γηθαζηέο: Υαξάιακπν  Μπξζηληά, 
Αληηπξφεδξν, Δκκαλνπήι Υαξηηάθε, Θεφδσξν  Πξαζνπιίδε, Γεψξγην 
Βξέηηα θαη  ππξίδσλα Γθηάθε,   Αξενπαγίηεο. 

  
ΤΝΖΛΘΔ ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ,  ζηηο 17 Μαξηίνπ 
1999, κε ηελ παξνπζία θαη ηεο γξακκαηέσο  Γήκεηξαο Φαξαγγά, γηα λα  
δηθάζεη κεηαμχ: Σσλ αλαηξεζεηφλησλ: ...................... ηνπο νπνίνπο  
εθπξνζψπεζε ν πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ηνπο Αληψληνο  Γξαθαλάθεο.  
Σεο αλαηξεζηβιήηνπ: ................. ε νπνία δελ  παξαζηάζεθε. 

  
Ζ έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηελ απφ 14.1.1985 αγσγή  ηεο ήδε 
αλαηξεζηβιήηνπ πνπ θαηαηέζεθε ζην Πνιπκειέο  Πξσηνδηθείν Αζελψλ. 
Δθδφζεθαλ νη απνθάζεηο: 6569/1990  νξηζηηθή ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ, 
9591/1991 πξνδηθαζηηθή θαη  7546/1997 νξηζηηθή ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ. 
Σελ αλαίξεζε ηεο  ηειεπηαίαο απνθάζεσο δεηνχλ νη  αλαηξεζείνληεο κε ηελ 
απφ 20.2.1998 αίηεζή ηνπο, θαζψο θαη κε ηνπο απφ 15.12.1998  
πξνζζέηνπο ιφγνπο απηήο. 

  
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο απηήο, πνπ  εθθσλήζεθε απφ ην 
πηλάθην, 
παξαζηάζεθαλ κφλν νη  αλαηξεζείνληεο, φπσο ζεκεηψλεηαη πην πάλσ, ν 
εηζεγεηήο  Αξενπαγίηεο Θεφδσξνο Πξαζνπιίδεο αλέγλσζε ηελ απφ  
11.3.1999 έθζεζή ηνπ, κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε ηελ αλαίξεζε  ηεο 
πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο θαηά παξαδνρή ηνπ  κνλαδηθνχ ιφγνπ 
αλαηξέζεσο ηνπ δηθνγξάθνπ  ησλ  πξνζζέησλ. Ο πιεξεμνχζηνο ησλ 
αλαηξεζεηφλησλ δήηεζε ηελ  παξαδνρή  ηεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο θαη ησλ 
πξνζζέησλ  ιφγσλ απηήο θαη  ηελ θαηαδίθε ηεο αληηδίθνπ ζηε δηθαζηηθή  
δαπάλε. 

  
 ΚΔΦΘΖΚΔ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

  
 Δπεηδή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζθνκηδφκελεο απφ  ηνπο 
αλαηξεζείνληεο ππ? αξηζ. 6.671Β/25.9.1998 θαη  7264Β/18.1.1999 εθζέζεηο  
επηδφζεσο ηνπ δηθαζηηθνχ  επηκειεηή ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ Κσλ. 
Κνηξψλε, αθξηβέο  αληίγξαθν ηεο ππφ θξίζε αηηήζεσο αλαηξέζεσο θαη ησλ  
πξνζζέησλ ιφγσλ θαη θιήζε πξνο ζπδήηεζε απηψλ γηα ηε  δηθάζηκν πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο  παξνχζεο  επηδφζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα 
ζηελ αλαηξεζίβιεηε.  πλεπψο, εθφζνλ απηή δελ εκθαλίζηεθε θαηά ηελ 
αλσηέξσ  δηθάζηκν, φηαλ ε ππφζεζε εθθσλήζεθε κε ηε ζεηξά ηεο απφ  ην 
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νηθείν πηλάθην, πξέπεη λα ρσξήζεη ε ζπδήηεζε παξά ηελ  απνπζία ηεο 
(άξζξ. 576 παξ.2 Κ.Πνι.Γ.). 

  
 Δπεηδή, απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 335, 338, 339,  340, 341 θαη 346 
Κ.Πνι.Γ., πξνθχπηεη φηη ην δηθαζηήξην ηεο  νπζίαο, γηα λα ζρεκαηίζεη ηελ 
θξίζε ηνπ γηα ηνπο  πξαγκαηηθνχο ηζρπξηζκνχο ησλ δηαδίθσλ πνπ αζθνχλ  
νπζηψδε επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο, ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη 
ππφςε ηνπ φια ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ  επηθαινχληαη θαη πξνζθνκίδνπλ 
λφκηκα νη δηάδηθνη. Ζ  παξάβαζε δε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ηδξχεη ηνλ  
πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 559 αξηζ.11 Κ.Πνι.Γ. ιφγν αλαηξέζεσο. 
ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε νη αλαηξεζείνληεο,  φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο 
πξνηάζεηο ηνπο πνπ ππέβαιαλ ζην  Δθεηείν θαηά ηε  ζπδήηεζε πνπ 
εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε  απφθαζε, πξνο απφθξνπζε ηεο  απφ ην 
άξζξν 939 ΑΚ  αγσγήο ηεο αλαηξεζίβιεηεο θαη απφδεημε ηνπ ηζρπξηζκνχ 
ηνπο  φηη ε ππφινηπε πεξηνπζία ηνπ πξψηνπ απφ απηνχο, θαζψο θαη  ηεο 
πξσηνθεηιέηηδαο εηαηξίαο, αξθνχζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε  ηεο απαίηεζεο 
ηεο αλαηξεζίβιεηεο, θαζφζνλ ε αμία θαζεκηάο  απφ απηέο ήηαλ κεγαιχηεξε 
εθείλεο, επηθαιέζηεθαλ θαη  πξνζθφκηζαλ, κεηαμχ άιισλ, θαη ηα έγγξαθα  
πνπ  αλαθέξνληαη ζην κνλαδηθφ ιφγν αλαηξέζεσο ηνπ δηθνγξάθνπ  ησλ 
πξνζζέησλ, ήηνη ην ππ? αξηζ. 8721/1990 πηζηνπνηεηηθφ  ηνπ γξακκαηέα 
ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ηελ ππ? αξηζ.  20587/1996 απφθαζε ηνπ 
Μνλνκεινχο  Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ  θαη ηελ ππ? αξηζ. 4/15.1.1997 
βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο  Κνηλφηεηαο Υξσκνλαζηεξίνπ Ρεζχκλεο. Καη 
αλαθέξεηαη κελ ζην ζθεπηηθφ ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο φηη ην 
Δθεηείν  ζρεκάηηζε ηελ θξίζε ηνπ γηα ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο θαη απφ  ηα 
έγγξαθα πνπ επηθαιέζηεθαλ θαη πξνζθφκηζαλ νη δηάδηθνη,  πεξαηηέξσ 
φκσο απφ ηελ φιε αηηηνινγία ηεο απφθαζεο, φπνπ  δελ γίλεηαη κλεία θαη 
θακία αμηνιφγεζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ,  δελ θαζίζηαηαη αδηζηάθησο 
βέβαην φηη ιήθζεθαλ ππφςε θαη ηα  έγγξαθα απηά, ηα νπνία, αλ έρνπλ ην 
πεξηερφκελν πνπ εθηίζεηαη ζην δηθφγξαθν ησλ πξνζζέησλ, είλαη νπζηψδε 
γηα  ηε δηάγλσζε ηεο ππφζεζεο. Πξέπεη, ζπλεπψο, λα αλαηξεζεί ε  
πξνζβαιιφκελε απφθαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 559 αξηζ.  11 Κ.Πνι.Γ. 
θαη ην βάζηκν πεξί ηνχηνπ πην πάλσ ιφγν  αλαηξέζεσο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 
παξαπεκθζεί ε ππφζεζε γηαπεξαηηέξσ εθδίθαζε ζην δηθαζηήξην πνπ 
εμέδσζε ηελ  αλαηξνχκελε απφθαζε, αθνχ είλαη δπλαηή ε ζχλζεζή ηνπ 
απφ  άιινπο δηθαζηέο (άξζξν 580 παξ.3  Κ.Πνι.Γ., φπσο  
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 31 παξ.1 ηνπ λ.2172/1993). 

  
 ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

  
Αλαηξεί ηελ ππ‘ αξηζ.7546/1997 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ  Αζελψλ. 

  
Παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε γηα πεξαηηέξσ εθδίθαζε ζην  Δθεηείν Αζελψλ.- 
Καη Καηαδηθάδεη ηελ αλαηξεζίβιεηε ζηε δηθαζηηθή δαπάλε ησλ  
αλαηξεζεηφλησλ, ηελ νπνία νξίδεη ζε δηαθφζηεο νγδφληα  ρηιηάδεο (280.000) 
δξαρκέο. 

  
Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα, ζηηο 6 Απξηιίνπ  1999. Καη 
Γεκνζηεχζεθε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξην  ζηελ Αζήλα, ζηηο 
21 Απξηιίνπ 1999. 
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Αξηζκόο Βνπιεύκαηνο: 332/2001 

Πξόεδξνο: Εακπέηα ηξάηα 

Γηθαζηήο: Γιπθεξία Μνπξίθε  

Γηθαζηήο: Σξηαληαθπιιηά Παηξώλα  

Δηζαγγειεύο: Γ. Πεπόλεο  

 

 Κπξίωο Κείκελν 

Με ην σο άλσ βνχιεπκα έγηλε δεθηή ε πξφηαζε ηνπ 

Δηζαγγειέσο Γ. Πεπόλε,  ε νπνία έρεη σο εμήο:  

Δηζάγσ ελψπηφλ ζαο ηελ ζπλεκκέλε θαη ππφ ζηνηρ. [.. .] 

πνηληθήλ δηθνγξαθίαλ, σο πξνο ηελ θαηάζρεζηλ θαη κφλνλ ησλ 

κλεκνλεπνκέλσλ ζηελ νπφ 12.3.2001 "Έθζεζε Έξεπλαο θαη  

Καηαζρέζεσο", εληχπσλ θαη πεξηνδηθψλ θαη εθζέησ ηα θάησζη.  

Σα ελ ηε σο άλσ εθζέζεη θαηαζρέζεσο πξναλαθξηηηθψλ 

ππαιιήισλ ηεο Γηεπζχλζεσο Αζθαιείαο Αηηηθήο αλαθεξφκελα 

έληππα θαη πεξηνδηθά, θαηεζρέζεζαλ σο αληηθείκελα αμηνπνίλνπ 

πξάμεσο θαη δε ηνηαχηεο παξαβάζεσο ηνπ άξ. 29 ηνπ Ν. 

5060/1931, θεξφκελα σο άζεκλα θαη πξνζβάιινληα, θαηά ην 

θνηλφλ αίζζεκα, ηελ αηδψ, ελψ θαηά ησλ δξαζηψλ έρεη αζθεζεί 

πνηληθή δίσμε γηα παξάβαζε ηνπ άξ. 29 ηνπ Ν. 5060/1931, 

παξαγγειζείζεο ζρεηηθψο πξναλαθξίζεσο, κε ζπιιεθζέλησλ 

απηψλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ απηνθψξνπ.  

χκθσλα κε ην άξ. 14 παξ. 4 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο, 

ελ πεξηπηψζεη λνκίκνπ θαη επηηξεπηήο θαηαζρέζεσο εθεκεξίδσλ 

θαη άιισλ εληχπσλ, δηα ηνπο ιφγνπο ηεο παξ. 3 ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ιφγσλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην 
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πεξηερφκελνλ "αζέκλσλ δεκνζηεπκάησλ πξνζβαιιφλησλ 

θαηαθαλψο ηελ δεκνζίαλ αηδψ", ν Δηζαγγειέαο "εληφο είθνζη 

ηεζζάξσλ σξψλ απφ ηεο θαηαζρέζεσο, νθείιεη λα ππνβάιε ηελ 

ππφζεζηλ εηο ην δηθαζηηθφλ  ζπκβνχιηνλ θαη ηνχην εληφο εηέξσλ 

είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ λ' απνθαλζή πεξί δηαηεξήζεσο ή άξζεσο η εο 

θαηαζρέζεσο, άιισο ε θαηάζρεζηο αίξεηαη απηνδηθαίσο...".  

Καηά ηελ νξζήλ ηεο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεσο έλλνηαλ, 

απηνδίθαηα άξζε ηεο θαηαζρέζεσο ιακβάλεη ρψξαλ εάλ εληφο 48 

ζπλνιηθψο σξψλ απφ ηεο θαηαζρέζεσο δελ έρεη εθδνζεί ζρεηηθνλ 

επηθπξνχλ ηελ θαηάζρεζε  βνχιεπκα ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

Γεδνκέλνπ εμάιινπ φηη ν ππνινγηζκφο ηεο 24ψξνπ πξνζεζκίαο 

ηνπ άξ. 168 παξ. 1 εδάθηνλ ηειεπηαίνλ ηνπ ΚΠΓ, σο δηαξθνχζεο 

"θαζ' φιελ ηελ επνκέλελ ηεο ελάξμεσο ηεο εκέξαλ" αλαθέξεηαη θαη δε 

ξεηψο "εηο ηαο ππφ ηνπ παξφληνο θσδηθφο νξηδνκέλαο πξνζεζκίαο" 

θαη'  άξ. 168 παξ. 1 εδάθηνλ πξψηνλ ΚΠΓ, πιένλ ή ζαθέο θαη 

απηνλφεηνλ ηπγράλεη φηη ε 24σξνο πξνζεζκία ηνπ ζξ. 14 παξ. 4 ηνπ 

ηζρχνληνο πληάγκαηνο ππνινγίδεηαη απφ ψξαο εηο ψξαλ.  

Δλ πξνθεηκέλσ ε θαηάζρεζε ησλ εληχπσλ θαη πεξηνδη θψλ 

πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ, πεξί εο ε ελ αξρή ηεο παξνχζεο 

κλεκνλεπνκέλε έθζεζε θαηαζρέζεσο, σο θαη εμ απηήο ηεο \   

εθζέζεσο πξβθχπηεη,  εγέλεην ηελ 11:30 π.κ. ψξαλ ηεο 12εο Μαξηίνπ 

2001, πξνζθνκηζζείζεο ηεο δηθνγξαθίαο ζηελ Δηζαγγειία πεξί ψξαλ 

14:00 ηεο 13.3.2001, κεηά δειαδή ηελ πάξνδνλ ηνπ 24ψξνπ απφ ηεο 

θαηαζρέζεσο, νπρ ήηηνλ φκσο ην 48σξνλ απφ ηεο θαηαζρέζεσο, 

ζπληζηψλ θαηαιεθηηθήλ πξνζεζκίαλ κεηά ηελ πάξνδνλ ηεο νπνίαο "ε 

θαηάζρεζηο αίξεηαη απηνδηθαίσο", δηαξθεί ε ηζέηη,  ιήγνλ ηελ 11:30 

ψξαλ ηελ 14 .3.2001.  

Ννκίκσο φζελ, εγθχξσο θαη εκπξνζέζκσο επηιακβάλεηαη ην 
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δηθαζηηθφλ ζπκβνχιηνλ ηεο ππνζέζεσο, ζα πξέπεη δε λα πξνβεί ε ηο 

επηθχξσζηλ ηεο πεξί εο ν ιφγνο θαηαζρέζεσο πξνζσξηλψο θαη κέρξηο 

νξηζηηθήο επί ηνπ ζέκαηνο απνθάλζεσο ηνπ επηιεθζεζνκέλνπ ηεο 

εθδηθάζεσο ηεο ππνζέζεσο πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ, θαηά ηα άξ, 76 ΠΚ, 

373 ΚΠΓ θαη 29 παξ. 2 Ν. 5060/1931.  

 
 

  
       
Αξηζ. 8064/1986 Mov. (Αζθ. κ.) 
 
Πξφεδξνο ν θ. Γ. ΑΡΑΝΣΗΝΟ 
Γηθεγφξνη νη θ.θ. Ζ. Αλαγλσζηφπνπινο, Γ.Θαλφπνπινο 
 
(Απφζπαζκα): Καηά ην άξζξν 57 ΑΚ, φπνηνο πξνζβάιιεηαη παξάλνκα 
ζηελ  πξνζσπηθφηεηα ηνπ έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη λα αξζεί ε 
πξνζβνιή θαη λα κελ  επαλαιεθζεί ζην κέιινλ. Αλ ε πξνζβνιή 
αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα πξνζψπνπ πνπ έρεη πεζάλεη, ην 
δηθαίσκα απηφ έρνπλ ν ζχδπγνο, νη θαηηφληεο, νη αληφληεο, νη αδειθνί θαη 
νη θιεξνλφκνη ηνπ απφ δηαζήθε. Αμίσο απνδεκίσζεο  ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο γηα ηηο αδηθνπξαμίεο δελ απνθιείεηαη. Δμάιινπ,  ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 §§ 1-5 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975,  θαζέλαο 
κπνξεί λα εθθξάδεη θαη λα δηαδίδεη πξνθνξηθά, έγγξαθα θαη δηα κέζνπ 
ηνπ ηχπνπ ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ, ηεξψληαο ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο. Ο 
ηχπνο είλαη ειεχζεξνο. Ζ ινγνθξηζία θαη θάζε άιιν πξνιεπηηθφ κέηξν 
απαγνξεχνληαη. Καη` εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε, κεηά απφ 
παξαγγειία ηνπ Δηζαγγειέα, κεηά ηελ θπθινθνξία: α) ιφγσ πξνζβνιήο 
ηεο Υξηζηηαληθήο θαη θάζε γλσζηήο ζξεζθείαο β) ιφγσ πξνζβνιήο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο γ) ιφγσ δεκνζηεχκαηνο, ην νπνίν 
απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζε, εμνπιηζκφ θαη δηάηαμε 
ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ή ηελ νρχξσζε ηεο ρψξαο ή ην νπνίν 
απνζθνπεί ζηε βίαηε αλαηξνπή ηνπ πνιηηεχκαηνο ή ζηξέθεηαη θαηά ηεο 
εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ θξάηνπο, δ) ιφγσ αζέκλσλ δεκνζηεπκάησλ, 
ηα νπνία πξνζβάιινπλ  
έθδεια ηε δεκφζηα αηδψ, θαηά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο. ` 
φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν Δηζαγγειέαο, κέζα ζε εηθνζηηέζζεξηο ψξεο 
απφ ηελ θαηάζρεζε, νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ ππφζεζε ζην δηθαζηηθφ 
ζπκβνχιην θαη απηφ, ζε άιιεο εηθνζηηέζζεξηο ψξεο, λ` απνθαλζεί γηα ηε 
δηαηήξεζε ή ηελ άξζε ηεο θαηάζρεζεο, αιιηψο ε ηειεπηαία αίξεηαη 
απηνδίθαηα. Σα έλδηθα κέζα ηεο έθεζεο θαη ηεο αλαίξεζεο επηηξέπνληαη 
ζηνλ εθδφηε ηεο εθεκεξίδαο ή άιινπ εληχπνπ πνπ θαηαζρέζεθε θαη ζηνλ 
εηζαγγειέα. Νφκνο νξίδεη ηνλ ηξφπν ηεο δηα κέζνπ ηνπ  ηχπνπ πιήξνπο 
επαλφξζσζεο αλαθξηβψλ δεκνζηεπκάησλ. Σέινο, κε ηα άξζξα 37 θαη 38 
ηνπ λ. 192/1938 "Πεξί Σχπνπ", πνπ επαλαθέξζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν 2 
ηνπ λ. 10/1975, νξίδεηαη σο ηξφπνο επαλφξζσζεο ηεο αλαγξαθήο 
αλαθξηβψλ εηδήζεσλ,  
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ε θαηαρψξηζε θεηκέλσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο ζηελ 
εθεκεξίδα ή ην πεξηνδηθφ πνπ δεκνζίεπζε ηελείδεζε, ππφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζ` απηά ηα άξζξα. Απφ ην ζπλδπαζκφ 
ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ πξνθχπηεη φηη, απφ γεληθφηεξνπο ιφγνπο, πνπ 
αθνξνχλ ζην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηα 
γεγνλφηα ηεο εκέξαο θαη γηα ηε δηαθψηηζε ηνπ ζε γεληθνχ ελδηαθέξνληνο 
δεηήκαηα, έρεη επηβιεζεί ε πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ, ν 
νπνίνο, θαηά πξννξηζκφ, επηηειεί απηφ ην έξγν (ελεκέξσζε - 
δηαθψηηζε). Καηά  
ηελ επηηέιεζε φκσο ηνπ έξγνπ απηνχ απφ ηνλ ηχπν, είλαη δπλαηφ 
λππάξμεη  
πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία ζε πεξίπησζε αλαγξαθήο 
αλαθξηβψλ εηδήζεσλ, είλαη πάληνηε παξάλνκε. ηελ πεξίπησζε απηή 
γελληνχληαη νη απφ ηα άξζξα 57, 914 θαη 59 ΑΚ πξνβιεπφκελεο αμηψζεηο 
γηα άξζε ηεο πξνζβνιήο, παξάιεηςε ηεο ζην κέιινλ, απνδεκίσζε θαη 
ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο εθείλνπ πνπ έρεη πξνζβιεζεί απφ ην 
δεκνζίεπκα (βι.  ν χ ξ ι α, ζηελ ΔξκΑΚ, αξζξ. 57-60, αξηζ. 34, 56, Α. 
Σνχζε, ΓελΑξρέθδ. 1973, 6-291 επ., Η. Καξαθαηζάλε, ζηνλ ΑΚ 
Γεσξγηάδε-ηαζφπνπινπ, αξζξ. 57 αξηζ. 1 επ.). Δλφςεη φκσο ηεο 
απαγφξεπζεο ηεο θαηάζρεζεο εληχπσλ, ζηελ έλλνηα ησλ νπνίσλ 
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα βηβιία (βι. Κ. Βνπγηνχθα, "ην Πνηληθφλ Γίθαηνλ 
ησλ Δηδηθψλ Πνηληθψλ Νφκσλ", Σφκ. Β, Σεχρ. Β, ζ. 205 επ.) γίλεηαη, 
εηδηθά γηα βηβιία πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί θαη θπθινθνξεζψ, πξαθηηθά 
αδχλαηε ε εθαξκνγή ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ 
ηελ άξζε ηεο πξνζβνιήο θαη ηελ  
παξάιεηςε ηεο ζην κέιινλ θαη νη νπνίεο ππνρσξνχλ κπξνζηά ζην 
γεληθφηεξν  ζπκθέξνλ ηεο πξνζηαζίαο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ. Δηζη, 
ζε πεξίπησζε πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ επήιζε κε 
αλαθξηβείο εηδήζεηο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζε βηβιίν πνπ έρεη εθδνζεί, 
δελ είλαη δπλαηή νχηε ε άξζε ηεο  πξνζβνιήο νχηε ε παξάιεηςε ηεο ζην 
κέιινλ, αθνχ απηφ ζα ήηαλ δπλαηφ λα επηηεπρζεί κφλν κε ηελ θαηάζρεζε 
ηνπ βηβιίνπ ή κε ηελ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ, πξάγκα φκσο 
πνπ είλαη, θαη` απνηέιεζκα, ηαπηφζεκν κε ηελ θαηάζρεζε, ε νπνία φπσο 
πξναλαθέξζεθε, απαγνξεχεηαη, επηηξεπφκελ κφλν ζηηο εμαηξεηηθέο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14 § 3 εδ. β ηνπ πληάγκαηνο 
(βι. ΜΠξΖξ 345/1979, ΝνΒ27.1362, ............. αιιά κε φρη πεηζηηθή 
αηηηνινγία, ε απφ ηνλ αξθνχληα επηθαινχκελε θαη πξνζθνκηδφκελε 
ΜΠξΑΘ  
10939/1983 αδεκνζ.) 
 
Ν.Β 
 

 

ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ                    

Αξηζ. 22338/1996 Μνλ. (Αζθ. κ.)  

Πξφεδξνο ε θ. Η .  ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ  
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Γηθεγφξνη π θ. Κ. Κάδα, ν θ. Γ. Γαξκάξνο  

 

Σχπνο.-     Πξνζωπηθόηεηα. - Αζθαιηζηηθά κέηξα. -   

χληαγκα.- Γελ κπνξεί λα δηαηαρηεί σο αζθαιηζηηθφ κέηξν ε 

απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο βηβιίνπ πνπ πεξηέρεη αλαθξηβείο 

εηδήζεηο θαη πξνζβάιιεη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ΑΚ 57, επεηδή έλα 

ηέηνην αζθαιηζηηθφ κέηξν ηζνδπλακεί θαη'  απνηέιεζκα κε θαηάζρεζε 

εληχπνπ, ηελ νπνία,  πιελ ησλ ξεηψλ εμαηξέζεσλ ηνπ άξζξνπ 14 §3, 

απαγνξεχεη ην χληαγκα.  

Καηά ην άξζξν 57 ΑΚ, φπνηνο πξνζβάιιεηαη παξάλνκα ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη λα αξζεί ε πξνζβνιή 

θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ .. .  Αμίσζε απνδεκίσζεο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο αδηθνπξαμίεο δελ απνθιείεηαη.  

Δμάιινπ, ζχκθσλα κε η ηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 §§1 - 5 ηνπ 

πληάγκαηνο ηνπ 1975, θαζέλαο κπνξεί λα εθθξάδεη θαη λα δηαδίδεη 

πξνθνξηθά, έγγξαθα θαη δηα κέζνπ ηνπ ηχπνπ ηνπο ζην ραζκνχο ηνπ, 

ηεξψληαο ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο. Ο ηχπνο είλαη ειεχζεξνο. Ζ ιν -

γνθξηζία θαη θάζε άιιν πξνιεπηηθφ κέηξν απαγνξεχνληαη.  Καη'  

εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε κεηά απφ παξαγγειία ηνπ 

εηζαγγειέα, κεηά ηελ θπθινθνξία: α) ιφγσ πξνζβνιήο ηεο 

Υξηζηηαληθήο θαη θάζε άιιεο γλσζηήο ζξεζθείαο, β)  ιφγσ πξνζβνιήο 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, γ) ιφγσ δεκνζηεχκαηνο ην νπνίν 

απνθαιχπηεη πιεξφ… θά κε ηε ζπλ ………….. - 

νπνίν απνζθνπεί ζηε βίαηε αλαηξνπή ηνπ πνιηηεχκαηνο, ή ζηξέθεηαη 

θαηά ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ θξάηνπο θαη δ)ιφγσ αζέκλσλ 

δεκνζηεπκάησλ, ηα νπνία πξνζβάιινπλ έθδεια ηε δεκφζηα αηδψ θαηά 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο. ' φιεο απηέο η η ο πεξηπηψζεηο, ν 

εηζαγγειέαο, κέζα ζε είθνζη ηέζζεξηο ψξεο ατηφ ηελ θαηάζρεζε, 
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νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ ππφζεζε ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην θαη απ ηφ, 

ζε άιιεο είθνζη ηέζζεξηο ψξεο, λ‘απνθαλζεί γ ηα ηε δηαηήξεζε ή ηελ 

άξζε ηεο θαηάζρεζεο, αιιηψο ε ηειεπηαία αί ξεηαη απηνδίθαηα. Σα 

έλδηθα κέζα ηεο έθεζεο θαη ηεο αλαίξεζεο επηηξέπνληαη ζηνλ εθ δφηε 

ηεο εθεκεξίδαο ή άιινπ εληχπνπ πνπ θαηαζρέζεθε θαη ζηνλ 

εηζαγγειέα. Νφκνο νξίδεη ηνλ ηξφπν ηεο δηακέζνπ ηνπ ηχπνπ πιήξνπο 

επαλφξζσζεο αλαθξηβψλ δεκνζηεπκάησλ. Σέινο, κε ηα άξζξα 36 θαη 

37 ηνπ λ. 1092/1938 «πεξί ηχπνπ» πνπ επαλα θέξζεθε ζε ηζρχ κε ην 

άξζξν 2 ηνπ λ.10/1975, νξίδεηαη ν ηξφπνο επαλφξζσζεο ηεο 

αλαγξαθήο αλαθξηβψλ εηδήζεσλ, ε θαηαρψξεζε θεηκέλσλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο ζηελ εθεκεξίδα ή ην πεξηνδηθφ  πνπ 

δεκνζίεπζε ηελ είδεζε ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζ' 

απηά ηα άξζξα, ελψ εμάιινπ θαη'  άξζξνλ 3 §1 ηνπ λφκνπ απηνχ 

«πεξηνδηθφ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, είλαη παλ έληππνλ 

φπεξ εθδίδεηαη άπαμ ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξηκελίαλ ε ηο ηαθηηθφο 

εθδφζεηο θαη ηνπ νπνίνπ ην ελ γέλεη πεξηερφκελνλ δελ δχλαηαη λα 

πξνζδψζεη απηψ ηελ θαηά ην άξζξνλ 4 ηνπ παξφληνο έλλνηαλ ηεο 

……………………  

ξνπο ιφγνπο, πνπ αθνξνχλ ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηα γεγνλφηα ηεο εκέξαο θαη γηα ηε 

δηαθψηηζε ηνπ ζε γεληθνχ ελδηαθέξνληνο δεηήκαηα, έρεη επηβιεζεί ε 

πξνζηαζία ηεο Διεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ, ν νπνίνο θαηά πξν νξηζκφ, 

επηηειεί απηφ ην έξγν (ελεκέξσζε δηαθψηηζε). Καηά ηελ επηηέιεζε 

φκσο απηνχ ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ηχπν, είλαη δπλα ηφ λα ππάξμεη 

πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία ζε πεξίπησζε αλαγξαθήο 

αλαθξηβψλ εηδήζεσλ, είλαη πάληνηε παξάλνκε. ηελ πεξίπησζε απηή 

γελληνχληαη of  απφ ηα άξζξα; 57, 914 θαη 59 ΑΚ πξνβιε πφκελεο 

αμηψζεηο γηα άξζε ηεο πξνζβνιήο, παξάιεηςεο ηεο ζην κέιινλ,  

απνδεκίσζε θαη ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο εθείλνπ πνπ έρεη 

πξνζβιεζεί απφ ην δεκνζίεπκα ( ν χ ξ ι α, ζηελ ΔξκΑΚ, άξζξα 57 - 
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60, αξ.3456, Σ ν χ ζ ε, Γελ.  Αξρ. έθδ,  1973, ζ.  291 επ., 

Καξαθαηζάλε, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε - ηαζφπνπινπ, άξζξα 57 αξ. 1 

επ.).  Δλφςεη φκσο ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαηάζρεζεο εληχπσλ, 

γίλεηαη ε ηδηθά επί εληχπσλ πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί θαη θπθινθνξήζεη 

πξαθηηθά αδχλαηε ε εθαξκνγή ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ, νη νπνίεο 

πξνβιέπνπλ ηελ άξζε ηεο πξνζβνιήο θαη ηελ παξάιεηςε ηεο ζην 

κέιινλ θαη νη  νπνίεο ππνρσξνχλ κπξνζηά ζην γεληθφηεξν ζπκθέξνλ 

ηεο πξνζηαζίαο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ. Έηζη, ζε πεξίπησζε 

πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ επήιζε κε αλαθξηβείο εηδήζεηο 

πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζε πεξηνδηθφ πνπ έρεη εθδνζεί,  δελ ε ίλαη 

δπλαηή νχηε ε άξζε ηεο πξνζβνιήο, νχηε ε παξάιεηςε ηεο ζην 

κέιινλ, αθνχ απηφ ζα ήηαλ δπλαηφ λα επηηεπρζεί κφλνλ κε ηελ 

θαηάζρεζε ηνπ πεξηνδηθνχ ή κε ηελ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο 

ηνπ, πξάγκα φκσο πνπ είλαη θαη'  απνηέιεζκα ηαπηφζεκν κε ηελ 

θαηάζρεζε, ε νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε, απαγνξεχεηαη,  

επηηξεπνκέλε κφλν ζηηο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 14 §3, εδ.β' ηνπ πληάγκαηνο. Απνκέλεη θαηά ζπλέπεηα ε 

εθαξκνγή ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ ξπζκίδνληνο ηα ζέκαηα απηά 

δηθαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα νη θαηά ησλ ππεπζχλσλ πξνβιεπφκελεο 

πνηληθέο θπξψζεηο θαη αμηψζεηο πξνο απνδεκίσζε θαη ηθαλνπνίεζε 

ηεο εζηθήο βιάβεο. O η  δχν ηειεπηαίεο φκσο αμηψζεηο δχλαληαη λα 

επηδησρζνχλ θαη επηηεπρζνχλ κε αγσγή πνπ εθδηθάδεηαη κε ηελ 

ηαθηηθή δηαδηθαζία θαη φρη κε δηάηαμε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, πνπ 

ιακβάλνληαη πξνο ξχζκηζε ηεο δεκηνπξγεζείζεο θαηάζηαζεο,  

πξνερφλησο, απηφ ζα απνηεινχζε πιήξε ηθαλνπνίεζε ηνπ παξε -

ρνκέλνπ ζηνλ πξνζβαιιφκελν δηθαηψκαηνο, πνπ απαγνξεχεηαη απφ 

ηελ §4 ηνπ άξζξνπ 692 ΚΠνιΓ (ΜΠξΑΘ 8064/86, ΝνΒ 35.404, 

ΜΠξΖξ 345/79 Γ 11.58). ηελ θξη λφκελε αίηεζε, εθζέηεη ν αηηψλ φηη  

ηελ 1.6.1996 θπθινθφξεζε ην ππ' αξηζ.  9 ηεχ ρνο ηνπ πεξηνδηθνχ κε 

ηνλ δηαθξηη ηθφ η ίηιν «Γ**», ηδηνθηεζίαο ηεο πξψηεο ησλ θαζ'  ή v,  ηνπ 

νπνίνπ ν δεχηεξνο ησλ θαζ' σλ είλαη εθδφηεο. Όηη ζηε ζειίδα 8 ηνπ 
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ελ ιφγσ πεξηνδηθνχ πεξηέρεηαη δεκνζίεπκα κε ηνλ η ίηιν «Μεισδίεο 

απφ άιιεο επνρέο», ην νπνίν ππνγξάθεη ν ηξίηνο ησλ θαζ' σλ, 

δεκνζηνγξάθνο. Όηη ην δεκνζίεπκα απηφ δηαιακβάλεη ηα ιεπηνκεξψο 

ζηελ αίηεζε πεξηγξαθφκελα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία είλαη 

ηειείσο αλαθξηβή θαη εγξάθεζαλ ελ γλψζεη ηεο αλαιεζείαο ηνπο ελ 

φςεη ηεο παξνπζηάζεσο έξγσλ ηνπ ζην Φεζηηβάι Αζελψλ ηελ 4ε θαη 

5ε επηεκβξίνπ 1996, ζε πεξηθεξεηαθά Φεζηηβάι θαη ζε 

πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειψζεηο ζηελ Δπξψπε. Όηη σο εθ ηεο 

αλαθξίβεηαο ηνπο, πξνζβάιινπλ ηελ εζηθνθνηλσληθή ππ φζηαζε θαη 

ηελ ελ γέλεη πξνζσπηθφηεηα ηνπ, αθνχ άιισζηε ην δηθαίσκα ηεο 

ειεπζεξνηππίαο θαη ηεο ειεχζεξεο δεκνζηνγξαθίαο δελ κπνξεί λα 

αζθείηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ επηβάιιεη ε θαιή 

πίζηε, ηα ρξεζηά ήζε θαη ν θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο  ζθνπφο ηνπ 

δηθαηψκαηνο. Με απηφ ην ηζηνξηθφ,  επηθαινχκελνο επείγνπ ζα 

πεξίπησζε, δεηεί:  α) λα δηαηαρζεί ε θαηάζρεζε ηνπ ππ' αξηζκφλ 9 

ηεχρνπο ηνπ Ηνπλίνπ 1996 ηνπ πεξηνδηθνχ «Γ.**» θαη ε απαγφξεπζε 

ηεο θπθινθνξίαο απηνχ θαη β) λα ππνρξεσζνχλ λα δεκνζηεχζν πλ 

πεξίιεςε ηεο εθδνζεζνκέλεο απνθάζεσο ζην επφκελν απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ «Γ.**», επ' απεηιή ρξεκαηηθήο 

πνηλήο 1.000.000 δξαρκψλ γηα θάζε παξά βαζε ηεο εθδνζεζνκελεο 

απνθάζεσο. Με ην πεξηερφκελν απηφ θαη αίηεκα, ε θξηλφ κελε αίηεζε 

είλαη,  ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, αβά -

ζηκε θαη πξέπεη σο εθ ηνχηνπ λα απνξξηθζεί.  Σα δηθαζηηθά έμνδα 

κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ πξέπεη λα ζπκςεθηζηνχλ ιφγσ εχινγεο 

ακθηβνιίαο σο πξνο ηελ έθβαζε ηεο παξνχζεο δίθεο, θαη'  άξζξνλ 

179 ΚΠνιΓ.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο. Γηθάδεη θαη'  αληηκσιίαλ ησλ δηαδίθσλ. 

Απνξξίπηεη ηελ αίηεζε.  
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Αξηζκφο απνθάζεσο 5208/2000 
      ΜΟΝΟΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 
  
     Γηθαζηήο: Δηξήλε Καινχ, Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ 
     Γηθεγφξνη: Κ. Γεξληηζηψηεο, Γ. ηεθαλάθεο, Θ. Σξηθνχθεο, 
                Β. Μίληδεξαο, Α. ηεθαλάθεο, Π. ηαπξηαλάθεο, 
                η. Σζηκζηξήο, Γ. σηεξέιεο, Δ. Φηιηππνπνχινπ, 
                Α. Ξεληθάθεο. 
  
  
      Καηά ην άξζξν 57 εδ. α` ΑΚ "φπνηνο πξνζβάιιεηαη παξάλνκα ζηελ 
πξνζσπηθφηεηά ηνπ έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη λα αξζεί ε πξνζβνιή θαη 
λα   κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ". Ζ πξνζσπηθφηεηα πεξηιακβάλεη θάζε 
αγαζφ  πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ην πξφζσπν, σο χπαξμε θπζηθή, εζηθή, 
θνηλσληθh  θαη πλεπκαηηθή, φπσο είλαη ε ηηκή, ε ππφιεςε, ε ειεπζεξία, 
θ.α. (Οι.    <<<Α.Π>>>. <<<13/1999>>>, Διι Γ/λε 40, 752). Μεηαμχ ησλ 
δηαθφξσλ εθδειψζεσλ ηνπ  δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ην νπνίν 
είλαη εληαίν, πεξηιακβάλεηαη ε  ςπρηθή ππφζηαζε ηνπ πξνζψπνπ, δειαδή 
ν ςπρηθφο θαη ζπλαηζζεκαηηθφο ηνπ  θφζκνο (Α. Γεσξγηάδε Γεληθέο Αξρέο 
Αζηηθνχ Γηθαίνπ, έθδ. 1996, παξ. 186, ζει. 86). Δπνκέλσο, ην 
ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα, φπσο θάζε ζπλαίζζεκα, αθνξά θαη 
αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη εηδηθφηεξα ζηελ  ςπρηθή ππφζηαζε 
ηνπ πξνζψπνπ, ην ζπλαίζζεκα δε απηφ πιήηηεηαη φηαλ θαζπβξίδεηαη ην 
ζξήζθεπκα θαη θάζε ηη πνπ αθνξά απηφ. Δμάιινπ, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ 
αλζξψπνπ πξνζηαηεχεηαη θαη απφ ζεηξά δηαηάμεσλ ηνπ ηζρχνληνο 
πληάγκαηνο, σο πξνο ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο αηνκηθέο 
ειεπζεξίεο. Οη δηαηάμεηο απηέο θαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ 
νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ ηεινχλ κεηαμχ ηνπο ζε εζσηεξηθή ινγηθή θαη λνκηθή   
ελφηεηα, νπφηε, βάζεη ηηο ζεσξίαο ησλ αληαλαθιαζηηθψλ επελεξγεηψλ 
ζηελ πεξηνρή ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη 
αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ην χληαγκα, ε λνκηθή 
ζεκαζία ησλ   ζπληαγκαηηθψλ απηψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ δελ 
εμαληιείηαη ζηηο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο, σο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο θαη ησλ 
πνιηηψλ ζρέζεηο   αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηηο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ζρέζεηο 
σο ππνθεηκέλσλ  ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Γ. Πιαγηαλάθνπ "Σν δηθαίσκα επί ηεο 
ηδίαο  πξνζσπηθφηεηαο" ζει. 165 θαη εθεί παξαπνκπέο). Δηζη κε ην 
άξζξν 2 ηνπ πληάγκαηνο δηαθεξχζζεηαη, φηη ν ζεβαζκφο θαη ε 
πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθή 
ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο, ππφ ηελ  έλλνηα φηη ε πνιηηεία νθείιεη λα 
ζέβεηαη ηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ, σο  αηφκνπ θαη κέινπο ηνπ θνηλσληθνχ 
ζπλφινπ αιιά θαη λα ηελ πξνζηαηεχεη, δει. λα κεξηκλά γηα ηελ απνηξνπή 
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ηεο πξνζβνιήο ηεο, εθ κέξνπο ησλ  θνξέσλ ηεο εμνπζίαο αιιά θαη εθ 
κέξνπο ηδησηψλ (Αξ. Μάλεζε : "Αηνκηθέο Διεπζεξίεο", έθδ. 1982, ζει. 
110). Με βάζε ηελ θεληξηθή απηή αληίιεςε γηα ηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ, 
έρνπλ πεξηιεθζεί ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ   πληάγκαηνο ππφ ηνλ ηίηιν 
Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά δηθαηψκαηα, κεηαμχ ησλ άιισλ, νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 5 γηα ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηνπ άξζξνπ 
13 γηα ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλεηδήζεσο, ηνπ άξζξνπ 14 γηα 
ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ηεο γλψκεο θαη δηαδφζεσο ησλ ζηνραζκψλ 
κέζσ ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ άξζξνπ 16 γηα ηελ ειεπζεξία ηεο ηέρλεο. 
χκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, θαζέλαο κπνξεί λα 
εθθξάδεη θαη λα δηαδίδεη πξνθνξηθά, έγγξαθα θαη δηά κέζνπ ηνπ ηχπνπ 
ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ, ηεξψληαο ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο, ελψ θαηά ην 
άξζξν 10 ηεο χκβαζεο ηεο Ρψκεο "Πεξί Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη 
ησλ ζεκειησδψλ Διεπζεξηψλ (λ.δ. 53/74), ην νπνίν ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 28 ηνπ πληάγκαηνο, απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ειιεληθνχ 
δηθαίνπ θαη ππεξηζρχεη θάζε αληίζεηεο δηάηαμεο λφκνπ, "παλ πξφζσπνλ 
έρεη δηθαίσκα εηο ηελ ειεπζεξίαλ εθθξάζεσο". Σν δηθαίσκα ηνχην 
πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία γλψκεο, σο θαη ηελ ειεπζεξία ιήςεσο ή 
κεηαδφζεσο πιεξνθνξηψλ ή ηδεψλ άλεπ επεκβάζεσο δεκνζίσλ αξρψλ 
θαη αζρέησο ζπλφξσλ. Σν άξζξν 14 ηνπ πληάγκαηνο ζεκειηψλεη θαη 
πξναζπίδεη ην αλαθαίξεην δηθαίσκα θάζε πνιίηε λα εθθξάδεη ειεχζεξα 
ηε γλψκε ηνπ θαη ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ. Ζ θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο 
απηνχ απνηειεί εμεηδίθεπζε ηνπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ηνπ άξζξνπ 5 
παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο πεξί ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 
θαη ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. 
Δθθξαζε ηεο γλψκεο θαη ζηνραζκψλ είλαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 
εμσηεξίθεπζή ηνπο. Σν χληαγκα απαξηζκεί ελδεηθηηθά ηελ πξνθνξηθή, ηε 
γξαπηή θαη κέζσ ηνπ ηχπνπ έθθξαζε γλψκεο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε 
ζηελ ηειεπηαία, αθνχ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ε ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ 
θαηνρπξψλεηαη θαη σο ζεζκηθή εγγχεζε. Πέξα δειαδή απφ ην αηνκηθφ 
δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο  έθθξαζεο κέζσ ηνπ ηχπνπ (άξζξ. 14 παξ. 1), 
θαηνρπξψλεηαη ε ειεπζεξνηππία σο ζεζκφο, κε απνηέιεζκα λα 
πξνζηαηεχνληαη ζπληαγκαηηθά φρη κφλν νη ζπγθεθξηκέλνη ζε δεδνκέλν 
ρξφλν θνξείο αιιά νη ζθνπνί θαη ελ γέλεη απνζηνιή ηνπ ζεζκνχ απηνχ, 
πνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν αλαγνξεχνληαη ζε ζπληαγκαηηθά 
πξνζηαηεπφκελν δεκφζην ζπκθέξνλ. ην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 14 
επηηξέπνληαη γεληθνί θαη εηδηθνί πεξηνξηζκνί ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ 
ζην βαζκφ θαη ζην κέηξν πξνζηαζίαο άιισλ έλλνκσλ αγαζψλ ρσξίο 
φκσο λα ζίγεηαη ν ππξήλαο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ηχπνπ. Οζνλ αθνξά ηνλ 
πεξηνξηζκφ πνπ απνξξέεη απφ ηελ επηθχιαμε λφκνπ, νζπληαγκαηηθφο 
λνκνζέηεο ελλνεί πξνθαλψο λφκνο κε ηνλ νπνίν θαηά ηξφπν γεληθφ, 
αληηθεηκεληθφ θαη απξφζσπν κε βάζε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη 
ρσξίο λα ζίγεηαη ν απαξαβίαζηνο ππξήλαο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ, 
πξνζηαηεχνληαη ή θαηνρπξψλνληαη άιια ζπληαγκαηηθψο 
πξνζηαηεπφκελα αγαζά, φπσο ιφγνπ ράξηλ εθθάλζεηο ή εθδειψζεηο ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ  αηφκνπ, ν ηδησηηθφο βίνο, ε εηθφλα, ε θήκε θ.ν.θ. 
Πέξαλ ηνπ γεληθνχ πεξηνξηζκνχ απφ ην λφκν, ην ηζρχνλ χληαγκα 
πεξηέρεη θαη έλα καθξχ θαηάινγν εηδηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ αθνξνχλ 
απνθιεηζηηθά ηνλ ηχπν. Δηδηθνί πεξηνξηζκνί ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ 
είλαη εθείλνη πνπ πξνρσξνχλ πέξα απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ γεληθψλ 
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λφκσλ θαη αθνξνχλ εηδηθά ηνλ ηχπν. Σέηνηνη εηδηθνί πεξηνξηζκνί δελ 
κπνξνχλ λα ζεζπηζηνχλ απφ ηνλ θνηλφ  λνκνζέηε νχηε λα εθαξκνζηνχλ 
απφ ην δηθαζηή παξά κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο   θαη ζην κέηξν πνπ 
επηηξέπνληαη απφ ην χληαγκα. Ζ ζπνπδαηφηεξε νκάδα εηδηθψλ 
πεξηνξηζκψλ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ αλαθέξεηαη ζηελ "θαη`  εμαίξεζε" 
επηηξεπφκελε ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο  
θαηάζρεζε "παξαγγειία ηνπ εηζαγγειέσο κεηά ηελ θπθινθνξία". Ζ 
δηαηχπσζε ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο ("εθεκεξίδσλ θαη άιισλ 
εληχπσλ") δελ αθήλεη θακία ακθηβνιία φηη πεξηιακβάλεη φια ηα έληππα 
θαη δελ επηηξέπεη θακία δηαθνξνπνίεζε. Ζ δπλαηφηεηα ηεο θαηαζρέζεσο 
ππφθεηηαη φκσο ζε ρξνληθνχο, αληηθεηκεληθνχο θαη δηαδηθαζηηθνχο φξνπο. 
Ο ρξνληθφο φξνο ηεο θαη` εμαίξεζε επηηξεπφκελεο θαηαζρέζεσο είλαη φηη 
απηή επηηξέπεηαη κφλν κεηά ηελ θπθινθνξία. Δλα έληππν ζεσξείηαη φηη 
θπθινθφξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ έγηλε "δεκφζην" δειαδή πξνζηηφ ζην 
θνηλφ ("δεκνζίεπζε"). Αληηθεηκεληθνί φξνη είλαη νη πεξηζηάζεηο θάησ απφ 
ηηο νπνίεο θαηά ηελ απνθιεηζηηθή απαξίζκεζε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 3 ηνπ 
πληάγκαηνοεπηηξέπεηαη κεηά ηελ θπθινθνξία ε θαηάζρεζε εληχπσλ, 
εηδηθφηεξα δε  κεηά ηελ θπθινθνξία θαηάζρεζε εληχπσλ επηηξέπεηαη θαη` 
εμαίξεζε ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο : αα) "Δλεθα πξνζβνιήο ηεο ρξηζηηαληθήο 
θαη πάζεο  άιιεο γλσζηήο ζξεζθείαο". Ζ έλλνηα ηεο πξνζβνιήο 
ζξεζθείαο ζην άξζξν 14  παξ. 3 ππνπαξ. 2 είλαη παξφκνηα κε ηελ 
"θαζχβξηζε ζξεζθείαο" ζην άξζξν199 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Ζ 
θαζχβξηζε ηεο ζξεζθείαο δχλαηαη λα γίλεη  ακέζσο ή εκκέζσο, 
εγγξάθσο, πξνθνξηθψο ή έξγσ κε βάλαπζε θαη ρπδαία έθθξαζε ή 
πξάμε, αθνξψζα ζηα δφγκαηα, έζηκα ή ηα ηεο ιαηξείαο ησλ πηζηψλ 
ζχκβνια θαη ζθεχε (Α.Π. 928/1984, ΠΥξ. ΛΔ, 134), απαηηείηαη δε 

 δφινο άκεζνο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηε ζπλείδεζε φηη ε θαζχβξηζε        
θαηεπζχλεηαη θαηά ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ή εηέξαο αλεθηήο θαη ηε 
αληίζηνηρε ζέιεζε, 2) ηε ζπλείδεζε ηεο δεκνζίαο ηειέζεσο θαη 3) ηε 
ζπλείδεζε ηνπ πβξηζηηθνχ ραξαθηήξνο ηεο εθδειψζεσο, θαζψο θαη 
θαθφβνπινο ελέξγεηα ζπληζηάκελε ζην φηη ε πξάμε ηνπ ππαηηίνπ ζθνπεί απ 
επζείαο ηελ θαζχβξηζε ηεο ζξεζθείαο θαη φηη απηφο ζηελ πξάμε απηή 
αλαδεηεί ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ (ΑΠ 928/1984, ν.π., ΑΠ 1869/1984). 
ββ)"Δλεθα πξνζβνιήο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο". 
γγ) "Δλεθα δεκνζηεχκαηνο, ην νπνίν απνθαιχπηεη πιεξνθνξίαο πεξί ηελ 
ζχλζεζηλ,  εμνπιηζκφλ θαη δηάηαμηλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ή ηελ 
νρχξσζηλ ηεο ρψξαο". δδ) Δλεθα δεκνζηεχκαηνο ... ην νπνίν ζθνπεί εηο ηελ 
βηαίαλ αλαηξνπήλ ηνπ πνιηηεχκαηνο ή ζηξέθεηαη θαηά ηεο εδαθηθήο 
αθεξαηφηεηαο ηνπ θξάηνπο". εε) Δλεθα αζέκλσλ δεκνζηεπκάησλ 
πξνζβαιιφλησλ θαηαθαλψο ηελ  δεκνζίαλ αηδψ, θαηά ηαο ππφ ηνπ λφκνπ 
νξηδνκέλαο πεξηπηψζεηο". Σελ έλλνηα ηνπ "αζέκλνπ" νξίδεη ην άξζξν 30 ηνπ 
λφκνπ 5060/1931, ζχκθσλα κε ην νπνίν "άζεκλα ... είλαη ηα ρεηξφγξαθα, 
έληππα, εηθφλεο θαη ινηπά  αληηθείκελα, νζάθηο, ζπκθψλσο πξνο ην θνηλφ 
αίζζεκα πξνζβάιισζη ηελ  αηδψ". Πφηε ζπκβαίλεη απηφ πνηθίιιεη θαηά 
ηφπν θαη ρξφλν θαζψο θαη θαηα  ην πξφζσπν ηνπ απνδέθηε θαη ηε θχζε 
ηνπ εληχπνπ. Ο ίδηνο ν λφκνο νξίδεη  φηη "δελ ζεσξείηαη άζεκλνλ ην έξγνλ 
ηέρλεο ή επηζηήκεο, πιελ θαζ` ελ πεξίπησζηλ πξνζθέξεηαη πξνο 
πψιεζηλ, πσιείηαη ή παξέρεηαη εηδηθψο εηο  πξφζσπα ειηθίαο θάησ ησλ 18 
εηψλ θαη πξνο ζθνπνχο άιινπο εθηφο ηεο ζπνπδήο". Πξέπεη λα 
παξαηεξεζεί, φκσο εδψ φηη ε εμαίξεζε ησλ έξγσλ ηέρλεο θαη επηζηήκεο 
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επηβάιιεηαη απεπζείαο απφ ην ίδην ην χληαγκα  (άξζξν 16 παξ. 1). Δθηφο 
απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην χληαγκα ηέζζεξηο  πεξηπηψζεηο, θαηάζρεζε 
δελ κπνξεί λα επηβιεζεί γηα θακηά άιιε  πεξίπησζε. Σν χληαγκα 
επηηξέπεη ηελ κεηά ηελ θπθινθνξία θαηάζρεζε ην εληχπνπ κφλν ππφ ηνπο 
αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν απηφ απζηεξνχο   δηαδηθαζηηθνχο φξνπο πνπ 
δηαζθαιίδνπλ πιήξε δηθαζηηθφ έιεγρν ηνπ  ζπληαγκαηηθψο ζεκηηνχ ηεο 
θαηαζρέζεσο θαη ηαρεία άξζε ηεο εθθξεκφηεηαο.  Οη πην πάλσ εηδηθνί 
πεξηνξηζκνί, φπσο αλαθέξεηαη εηδηθφηεξα παξαθάησ,  δελ ηζρχνπλ γηα ηα 
έληππα πνπ είλαη ζπγρξφλσο θαη έξγα ηέρλεο, ή  επηζηήκεο, γηαηί ε 
πξνζηαζία ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο απφ ην άξζξν 
16 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο δελ ππφθεηηαη ζε εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο (Π. 
Γαγηφγινπ, πληαγκαηηθφ Γίθαην, Αηνκηθά Γηθαηψκαηα, Α`, 1991, παξ. 754  
έσο 766, ζει. 522 επ., Γηάλλε Καξάθσζηα. Σν Γίθαην ησλ ΜΜΔ, ζει. 21-
22). 

  
 Με ηηο θξηλφκελεο απφ 10-3-2000, 10-3-2000 θαη 24-3-2000, αληίζηνηρα   
αηηήζεηο ... επηθαινχληαη νη αηηνχληεο θαηά ην νπζηψδεο κέξνο ησλ 
αηηήζεσλ απηψλ, φηη ν θαζνχ Γ-Μ Α. σο ζπγγξαθέαο ζπλέγξαςε βηβιίν,  
αηζρξνχ θαη άζεκλνπ πεξηερνκέλνπ, κε ηνλ ηίηιν "Με Γπλαηθείν 
αληηκπζηζηφξεκα", ην νπνίν εμέδσζε θαη έζεζε ζε θπθινθνξία ζε φιε 
ηελεπηθξάηεηα ν θαζνχ Α.Κ. ζχκθσλα κε ηελ πξψηε αίηεζε θαη ε αλψλπκε 
εηαηξία (... Α.Δ.) ζχκθσλα κε ηηο ινηπέο αηηήζεηο, κε ηηο παξαηηζέκελεο ζηηο 
αηηήζεηο πεξηθνπέο ηνπ νπνίνπ, πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ 
θαζπβξίδεηαη δεκφζηα θαη θαθφβνπια ε Υξηζηηαληθή ζξεζθεία ζην 
πξφζσπo ηνπ Θενχ, ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ησλ Απνζηφισλ θαη ησλ Αγίσλ 
πνπ κλεκνλεχνληαη ζην σο άλσ βηβιίν θαη πξνζβάιιεηαη ην ζξεζθεπηηθφ 
ζπλαίζζεκα θαη ε πίζηε ησλ αηηνχλησλ, σο κειψλ ηεο Αλαηνιηθήο 
Οξζφδνμεο Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο θαη επνκέλσο ε πξνζσπηθφηεηά ηνπο. 
Με βάζε ην ηζηνξηθφ απηφ, θαη κεηά απφ παξαδεθηφ πεξηνξηζκφ, κε 
πξνθνξηθή δήισζε ησλ ππφ ζηνηρ. Α1 αηηνχλησλ ζην αθξναηήξην, ηνπ 
αηηήκαηνο ηεο πξψηεο αηηήζεσο σο πξνο ην πεξί θαηαζρέζεσο αίηεκά ηεο, 
δεηείηαη, ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο, ελφςεη ηνπ φηη, ζχκθσλα κε ηελ ηξίηε 
αίηεζε, κε ηελ  παξνπζίαζή ηνπ σο άλσ βηβιίνπ θαη ηε ζέζε ηνπ ζε 
θπθινθνξία πξνθιήζεθαλ  έληνλεο δηακαξηπξίεο θαη αλαηαξαρή, λα 
ξπζκηζηεί πξνζσξηλά ε θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηε ιήςε 
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: Να απαγνξεπηεί πξνζσξηλά 
ζηνπο θαζψλ ε θπθινθνξία θαη δηάζεζε ηνπ σο  άλσ βηβιίνπ, λα 
ππνρξεσζνχλ πξνζσξηλά απηνί λ` απνζχξνπλ απφ ηελ  θπθινθνξία ην ελ 
ιφγσ βηβιίν θαη λ` απεηιεζεί θαηά ησλ θαζψλ ρξεκαηηθή πνηλή θαζψο θαη 
πξνζσπηθή θξάηεζε θαηά ησλ θαζψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, σο  κέζνλ 
αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ηεο απνθάζεσο πνπ ζα εθδνζεί. Με ηέηνην 
πεξηερφκελν θαη αηηήκαηα νη θξηλφκελεο αηηήζεηο, νη νπνίεο  
ζπλεθδηθάδνληαη ιφγσ ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλάθεηαο, αξκνδίσο εηζάγνληαη γηα  
λα ζπδεηεζνχλ ελψπηνλ απηνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ δηθάδεη θαηά ηε 
δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ (άξζξα 686 επ., Κ.Πνι.Γ.), είλαη δε  
λφκηκεο, κφλνλ νη πξψηε θαη ηξίηε απ` απηέο, ζηηο νπνίεο νη αηηνχληεο είλαη 
θπζηθά πξφζσπα, ζηεξηδφκελεο ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 ΑΚ, 14 παξ. 
3 ηνπ πληάγκαηνο, 731, 732, 947 Κ.Πνι.Γ. θαη πξέπεη λα εξεπλεζνχλ 
πεξαηηέξσ θαη` νπζίαλ. Ζ δεχηεξε, φκσο, απφ ηηο παξαπάλσ αηηήζεηο, ζηηο  
νπνίεο αηηνχζα είλαη ε Ηεξά Μνλή ... ε νπνία είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν  
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Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, πξέπεη λα απνξξηθζεί σο κε λφκηκε, ελφςεη ηνπ φηη λαη  
κελ ηα λνκηθά πξφζσπα απνιακβάλνπλ ηεο πξνζηαζίαο ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο, φρη φκσο, θαηά ην άξζξν 62 ΑΚ θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ 
πξνυπνζέηνπλ ηδηφηεηα θπζηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ζηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ζχκθσλα κε ηα εθηηζέκελα ζηελ αίηεζε απηή ην 
πβξηζηηθφ θαη πνξλνγξαθηθφ πεξηερφκελν ηνπ σο άλσ βηβιίνπ πξνζβάιιεη 
ηελ πίζηε ηεο  αηηνχζαο Ηεξάο Μνλήο, ζην πξφζσπν ηνπ Ηδξπηή ηεο 
Δθθιεζίαο καο Ηεζνχ  Υξηζηνχ, αιιά θαη ησλ καζεηψλ ηνπ θαη Αγίσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο  πξναλαθεξφκελεο πεξηθνπέο ηνπ βηβιίνπ, ε νπνία 
(πίζηε) πξνυπνζέηεη ηδηφηεηα θπζηθνχ πξνζψπνπ (Γηαλλφπνπινπ, Γεληθέο 
Αξρέο, θάησ απφ ην άξζξν 62 Γεσξγηάδε - ηαζφπνπινπ, Γεληθέο Αξρέο, 
θάησ απφ ην άξζξν 62, εκαληήξα, Γεληθέο Αξρέο, ζει. 248) ελψ 
πεξαηηέξσ ην δίθαην δελ αλαγλσξίδεη δηθαίσκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα 
ηελ άζθεζε αηνκηθψλ  αγσγψλ ησλ κειψλ ηνπ, ζηηο νπνίεο 
λνκηκνπνηνχληαη θαη` αξρήλ κφλν ηα  κέιε απηνχ αηνκηθά (Αλ. Σνχζε, 
Γεληθέο Αξρέο, ζει. 242, ζεκ. 25), ψζηε 
 λα λνκηκνπνηείηαη ε αηηνχζα Ηεξά Μνλή ζηελ άζθεζε ηεο θξηλφκελεο  
αηηήζεσο ιφγσ βάλαπζεο πξνζβνιήο πνπ ζχκθσλα κε ηα εθηηζέκελα ζηελ 
ελ  ιφγσ αίηεζε ππέζηε ην ζχλνιν ηεο αδειθφηεηαο ηεο Ηεξάο απηήο 
Μνλήο. Σα δηθαζηηθά έμνδα ησλ δηαδίθσλ θαζφζνλ αθνξά ηελ αίηεζε απηή 
πξέπεη λα 
 ζπκςεθηζηνχλ κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ ιφγσ εχινγεο ακθηβνιίαο ηεο 
αηηνχζαο  γηα ηελ έθβαζε ηεο δίθεο (άξζξ. 179 ΚΠνιΓ).  Απφ ηε δηάηαμε 
ηνπ άξζξνπ 80 ΚΠνιΓ κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη "Αλ ζε  δίθε πνπ εθθξεκεί 
κεηαμχ άιισλ, ηξίηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα ληθήζεη  θάπνηνο δηάδηθνο, 
έρεη δηθαίσκα, σο ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο απφθαζεο λα αζθήζεη 
πξφζζεηε παξέκβαζε γηα λα ππνζηεξίμεη ην δηάδηθν απηφ" πξνθχπηεη φηη 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο πξνζζέηνπ παξεκβάζεσο είλαη χπαξμε ζηνλ 
παξεκβαίλνληα ηξίην ηνπ εηδηθνχ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο λα απνβεί ε κεηαμχ 
άιισλ εθθξεκήο δίθε ππέξ ηνπ αξρηθνχ δηαδίθνπ γηα ηνλ νπνίν 
παξεκβαίλεη. Δηδηθφηεξα, ην έλλνκν ζπκθέξνλ πξνο άζθεζε πξνζζέηνπ 
παξεκβάζεσο ππάξρεη φηαλ κε απηή κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί δηθαίσκα ην 
πξνζζέησο παξεκβαίλνληνο ή λα απνηξαπεί ε ζε βάξνο ηνπ δεκηνπξγία 
λνκηθήο ππνρξεψζεσο θαη αλ αθφκε ην πξνζηαηεπηέν δηθαίσκα ή ε  
απνθεπθηέα λνκηθή ππνρξέσζε δελ έρνπλ πεξηνπζηαθφ ραξαθηήξα, πξέπεη  
φκσο απηά λα απεηινχληαη απφ ηε δεζκεπηηθφηεηα ή ηελ εθηειεζηφηεηα ηεο  
απνθάζεσο πνπ ζα εθδνζεί, ή απφ ηελ πξνζβνιή ηνχησλ απφ ηηο 
αληαλαθιαζηηθέο ζπλέπεηέο ηεο (ΑΠ 1248/1998, Διι. Γ/λε 40, 805, ΑΠ 
1260/1983, Διι. Γ/λε 25, 1347, ΑΠ 1522/1979, ΝνΒ 28, 1077). ηελ 
πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο θξηλφκελεο αηηήζεσο 
άζθεζαλ παξαδεθηψο πξφζζεηε παξέκβαζε ππέξ ησλ θαζψλ κε 
πξνθνξηθή δήισζε ζην  αθξναηήξην (άξζ. 686 παξ. 6 ΚΠνιΓ) 1) Σν 
σκαηείν ("Διιεληθή Δλσζε ππέξ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη 
ηνπ Πνιίηε"), 2) Σν Ννκηθφ Πξφζσπν  Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία 
("ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΒΗΒΛΗΟΤ" (Δ.ΚΔ.ΒΗ.)) θαη 3) ην Ννκηθφ Πξφζσπν 
Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία ("Δλσζε  πληαθηψλ Ζκεξεζίσλ 
Δθεκεξίδσλ Αζελψλ"), δεηψληαο ηελ απφξξηςε ηεο  αίηεζεο, 
επηθαινχκελα γαη ηε ζεκειίσζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληφο ηνπο ην  κελ 
πξψην παξεκβαίλνλ φηη κε ηελ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ σο άλσ 
βηβιίνπ παξαβηάδεηαη ην χληαγκα θαη εηδηθφηεξα νη δηαηάμεηο απηνχ πνπ  
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πξνζηαηεχνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο εθθξάζεσο ησλ ζηνραζκψλ θαη ην 
δηθαίσκα ζηελ ειεχζεξε θαιιηηερληθή θαη πλεπκαηηθή δεκηνπξγία, ην 
δεχηεξν φηη ε παξαπάλσ απαγφξεπζε αληηζηξαηεχεηαη ζην ζθνπφ ηνπ, ν 
νπνίνο ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηνπ λφκν 2273/1994 ζπλίζηαηαη ζηνλ 
θαζνξηζκφ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 
πξνψζεζε ηνπ βηβιίνπ σο  κνξθσηηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη ςπραγσγηθνχ 
κέζνπ, ε πξνβνιή θαη δηάδνζε ηνπ νπνίνπ, πιήηηνληαη κε ηε δεκνζίεπζε 
θαη δεκνζηνπνίεζε ζην εμσηεξηθφ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ειιεληθψλ 
δηθαζηεξίσλ πνπ δηαηάζζνπλ ηελ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ 
θαηάζρεζε ησλ βηβιίσλ θαη ην ηξίην φηη κε ηελ αηηνχκελε απαγφξεπζε 
πιήηηεηαη ν ζπληαγκαηηθφο θαηνρπξσκέλνο ζεζκφο ηεο ειεπζεξνηππίαο. 

  
 Οη πξφζζεηεο απηέο παξεκβάζεηο ππέξ ησλ θαζψλ, νη νπνίεο παξαδεθηψο  
αζθήζεθαλ κε πξνθνξηθή δήισζε ησλ πξνζζέησο παξεκβαηλφλησλ ζην 
αθξναηήξην (άξζξν 686 παξ. 6 ΚΠνιΓ) θαη ζπλεθδηθάδνληαη κε ηηο αηηήζεηο 
ιφγσ ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλάθεηαο, θαηά ηελ πξνθεηκέλε δηαδηθαζία ησλ 
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ (άξζξ. 686 επ. ΚΠνιΓ), πξέπεη λ` απνξξηθζνχλ σο  
απαξάδεθηεο, αθνχ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα πξνζζέησο 
παξεκβαίλνληα λνκηθά πξφζσπα, δελ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ, φπσο απηφ 
θαηά ηα αλσηέξσ πξνζδηνξίζηεθε, πξνο άζθεζε πξνζζέηνπ 
παξεκβάζεσο ζηελ παξνχζα δίθε, ε νπνία δελ επεξεάδεη απφ άπνςε 
πξαγκαηηθνχ θαη λνκηθνχ δεηήκαηνο ηα  έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, αθνχ 
ζηελ πεξίπησζε απηή ε απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ, 
έζησ θαη αλ απηή αθνξά δηθαίσκα ε πξνζηαζία ηνπ νπνίνπ απνηειεί 
ζθνπφ ηεο ελψζεσο νχηε δεδηθαζκέλν  έληαληη απηψλ παξάγεη, νχηε έρεη 
επηβιαβείο αλαθιαζηηθέο ζπλέπεηεο σο  πξνο απηά. 

  
 χκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 1 εδ. 1 ηνπ πληάγκαηνο "ε ηέρλε ... είλαη 
ειεχζεξε, ε δε αλάπηπμε θαη πξναγσγή απηήο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ 
θξάηνπο". Σέρλε θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηαηάμεσο απηήο, είλαη θάζε 
δεκηνπξγηθή έθθξαζε ηεο αλζξψπηλεο θαληαζίαο. Ζ ειεπζεξία ηεο ηέρλεο 
πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία δεκηνπξγίαο θαη θπθινθνξίαο έξγσλ ηέρλεο, 
θαζψο θαη πξνζβάζεσο ηνπ θνηλνχ ζηα έξγα ηέρλεο. Φνξείο ηεο 
ειεπζεξίαο ηεο ηέρλεο είλαη θαη` αξρήλ θπζηθά πξφζσπα, εκεδαπά θαη 
αιινδαπά, ηα νπνία κφλα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ, 
παξνπζηάζνπλ, εθηειέζνπλ, θπθινθνξήζνπλ θαη απνιαχζνπλ έξγα ηέρλεο. 
Φνξείο ηεο ειεπζεξίαο ηεο  ηέρλεο είλαη θαη ηα πξφζσπα πνπ 
απνιακβάλνπλ (ή εκπνδίδνληαη λα  απνιαχζνπλ) έλα έξγν ηέρλεο. Σελ 
ειεπζεξία ηεο ηέρλεο κπνξεί δειαδή λα επηθαιεζηεί φρη κφλν ν 
θαιιηηερληθφο δεκηνπξγφο αιιά θαη ην θνηλφ ηνπ (αθξναηέο, ζεαηέο, 
αλαγλψζηεο, αγνξαζηέο θ.ν.θ.). Σν άξζξν 16 παξ. 1  δελ ππάγεη ηελ 
ειεπζεξία ηεο ηέρλεο ζε θαλελφο είδνπο πεξηνξηζκνχο.  Δπνκέλσο ν 
θαιιηηέρλεο ππφθεηηαη ζην γεληθψο ηζρχνλ δίθαην. Οη γεληθνί  πεξηνξηζκνί 
ησλ λφκσλ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο δεκηνπξγνχο έξγσλ ηέρλεο. Ζ ειεπζεξία 
ηεο ηέρλεο πεξηνξίδεηαη απφ ηνπο γεληθνχο λφκνπο, ηνπο λφκνπο  δειαδή 
εθείλνπο πνπ πξνζηαηεχνπλ έλα έλλνκν αγαζφ ρσξίο λα ζηξέθνληαη νχηε 
θαηά νξηζκέλνπ πξνζψπνπ, νχηε θαηά νξηζκέλεο θαιιηηερληθήο 
 δεκηνπξγίαο ή ηερλνηξνπίαο, νχηε λα θαζηζηνχλ αδχλαηε ή λα 
δπζρεξαίλνπλ δπζαλάινγα ηελ άζθεζε ηεο ηέρλεο, ηεο νπνίαο ε αλάπηπμε 
θαη πξναγσγή απνηειεί θαηά ην χληαγκα ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο. Ζ 
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θαηνρχξσζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο ηέρλεο απφ ην χληαγκα δελ ππφθεηηαη, 
φπσο αλαθέξζεθε  ζε εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο, ζε εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο, ζε 
αληίζεζε πξνο  ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ. Ζ απμεκέλε απηή πξνζηαζία ηεο 
ηέρλεο  ππεξηζρχεη σο εηδηθή ξχζκηζε, άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο 
κε αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ απιψο, ζηε ζπγθεθξηκέλή πεξίπησζε λα 
απνηεινχλ κέζα εθθξάζεσο ηεο ηέρλεο, φπσο π.ρ. ν ηχπνο. Απφ ηε 
δηαπίζησζε απηή  πξνθχπηεη φηη ηα έληππα πνπ πεξηέρνπλ θαηά θχξην ιφγν 
έξγα ηέρλεο  εμαηξνχληαη φρη κφλν απφ ηελ πξν ηεο θπθινθνξίαο, αιιά θαη 
απφ ηελ κεηά   ηελ θπθινθνξία θαηάζρεζε, ζηελ νπνία ππφθεηληαη θαη` 
εμαίξεζε ηα έληππα  ελ γέλεη θαηά ην άξζξν 14 παξ. 3, ζηηο πεξηνξηζηηθέο 
αλαθεξφκελεο ζ`  απηφ πεξηπηψζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε πξνζβνιή ηεο 
ρξηζηηαληθήο θαη   θάζε άιιεο γλσζηήο ζξεζθείαο θαη ηα άζεκλα 
δεκνζηεχκαηα πνπ πξνζβάιινπλ θαηαθαλψο ηελ δεκνζίαλ αηδψ. ηελ 
ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε εμαίξεζε ησλ έξγσλ ηέρλεο απφ ηελ έλλνηα 
ηνπ άζεκλνπ εληχπνπ θαηά ην άξζξν 30  εδ. 1 ηνπ λφκνπ 5060/1931 "πεξί 
ηχπνπ" (θαη επνκέλσο ηε δπλαηφηεηα  θαηαζρέζεσο) πξνθχπηεη απεπζείαο 
απφ ηελ απμεκέλε πξνζηαζία ηεο  ειεπζεξίαο ηεο ηέρλεο θαηά ην άξζξν 16 
παξ. 1 (Γαγηφγινπ, φ.π. παξ.  922, 924 έσο 926). ηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε, απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ ησλ  δηαδίθσλ (...) πνπ 
εμεηάζηεθαλ κε επηκέιεηα ησλ αηηνχλησλ  νη ηξεηο  πξψηνη θαη ησλ θαζψλ νη 
αηηήζεηο θαη ησλ πξνζζέησο ππέξ ησλ θαζψλ παξεκβαηλφλησλ νη ινηπνί, 
ηα πξνζθνκηδφκελα απφ ηνπο δηαδίθνπο -  έγγξαθα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 
ην επίκαρν βηβιίν, ρσξίο λα ιακβάλνληαη  ππφςε νη πξνζθνκηδφκελεο απφ 
ηνπο δηαδίθνπο έλνξθεο βεβαηψζεηο ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, εθφζνλ 
δελ ζπληάρζεθαλ κεηά απφ πξνεγνχκελε θιήηεπζε ησλ αληηδίθσλ ηνπο 
(ΑΠ 739/1988, ΔΔΝ 56, 384), πηζαλνινγήζεθαλ ηα αθφινπζα πξαγκαηηθά 
πεξηζηαηηθά θαζφζνλ αθνξά ηελ πξψηε θαη ηελ ηξίηε απφ ηηο σο άλσ 
αηηήζεηο : Ο θαζνχ ζπγγξαθέαο (Μ.Α.), ζπλέγξαςε βηβιίν κε ηνλ ηίηιν "Μλ 
Γπλαηθείν αληηκπζηζηφξεκα", ην νπνίν εμέδσζε θαη έζεζε  ζε θπθινθνξία 
ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1999, ε θαζήο αλψλπκε εηαηξία κε 
ηελ επσλπκία (... ΑΔ). ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ απηνχ, ζην νπνίν 
πεξηέρνληαη νη  παξαηηζέκελεο ζηηο αηηήζεηο πεξηθνπέο, εκθαλίδνληαη 
θαληαζηηθά πξφζσπα  ζχγρξνλσλ γπλαηθψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε 
Μαγδαιελή, ε νπνία είλαη  κηα κνληέξλα ζεκεξηλή γπλαίθα, πνπ θέξνληαη 
λα επηθνηλσλνχλ ςεθηαθά κεηαμχ ηνπο θαη κε ην ζπγγξαθέα κέζσ internet, 
ν νπνίνο θαηαδεηθλχεη  θαηά ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο ην κηζνγπληζκφ, πνπ 
δηαπλέεη δηαρξνληθά φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο επηζηήκεο 
εδψ θαη ρηιηεηίεο θαη απνηειεί ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ βηβιίνπ. Αλαθεξφκελνο 
ζε κεγάινπο  έιιελεο θαη μέλνπο ινγνηέρλεο, φπσο ζηνπο Μπαιδάθ, 
Πξνπζη, Καδαληδάθε, νισκφ, Παπαδηακάληε, ζε θηινζφθνπο, φπσο 
ζηνπο Πιάησλα, Αξηζηνηέιε, Αγην Απγνπζηίλν, Καλη. Δλγθει, Ρνπζζψ, 
νπελάνπεξ, αξηξ, Βηληγθελζηάτλ  θ.ιπ., ςπραλαιπηέο, φπσο ηνπο 
Φξφυλη, Γηνχλγθ, Λαθάλ θαη ηηο Μαξία Βνλαπάξηε, Γθξνπη θαη Νηφυηο, 
καζεκαηηθνχο, φπσο ην Νεχησλα, Λάτκπληηο  θαη Ατλζηάηλ, νη νπνίνη 
ειέγρνληαη γηα ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε  γπλαίθα, αληηδηαζηέιιεη απ` 
απηνχο αιιά θαη απφ κηζνγπληθέο ζέζεηο πνπ  αλαπηχρζεθαλ ζην ρψξν ηνπ 
κεζαησληθνχ Υξηζηηαληζκνχ θαη ηεο Ηεξά Δμέηαζεο, ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ σο 
πξψην θαη αιεζηλφ θίιν ησλ γπλαηθψλ ζ` απηά ηα δχν ρηιηάδεο ρξφληα. Σν 
επίκαρν βηβιίν είλαη θαζαξά ινγνηερληθφ θαη ην θίλεηξν ηνπ ζπγγξαθέα 
ππήξμε ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, ν ραξαθηήξαο δε θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ 
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ινγνηερλήκαηνο απηνχ πνπ θηλείηαη ζην ρψξν ηνπ παξάδνμνπ, ηεο 
αιιεγνξίαο θαη ηεο νλεηξνθαληαζίαο, ην  θαηαηάζζεη ζηελ αληηκπζηζηνξία 
θαη ηε κεηαινγνηερλία, ψζηε ην ελ ιφγσ  έξγν σο πεξηέρνλ δεκηνπξγηθή 
έθθξαζε ηεο αλζξψπηλεο θαληαζίαο λα ζεσξείηαη έξγν ηέρλεο θαηά ηελ 
έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πληάγκαηνο. Οπσο, φκσο 
πξναλαθέξζεθε, ηα έληππα πνπ πεξηέρνπλ θαηά θχξην ιφγν έξγα ηέρλεο 
εμαηξνχληαη φρη κφλν απφ ηελ πξν ηεο θπθινθνξίαο, αιιά θαη απφ ηελ κεηά 
ηελ θπθινθνξία θαηάζρεζε, κε ηελ νπνία εμνκνηψλεηαη θαη θάζε άιινο 
ηξφπνο παξεκπφδηζεο ηεο θπθινθνξίαο   εληχπνπ (Μάλεζεο φ.π., ζει. 34, 
ζεκ. 83) θαη ζηελ νπνία ππφθεηληαη θαη` εμαίξεζε ηα έληππα ελ γέλεη θαηά 
ην άξζξν 14 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο.  Δπίζεο, ην επίκαρν βηβιίν σο έξγν 
ηέρλεο εμαηξείηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ άζεκλνπ εληχπνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 5060/1931 "πεξί ηχπνπ" θαη επνκέλσο απφ ηε 
δπλαηφηεηα θαηαζρέζεσο, πξάγκα ην νπνίν πξνθχπηεη, φρη κφλν απφ ηνλ 
πην πάλσ λφκν αιιά θαη απεπζείαο απφ ηελ απμεκέλε πξνζηαζία ηεο 
ειεπζεξίαο ηεο ηέρλεο θαηά ην άξζξν 16 παξ.  ηνπ πληάγκαηνο. Καηά 
ζπλέπεηα, ην επίκαρν βηβιίν, σο έξγν ηέρλεο, φπσ πηζαλνινγήζεθε 
εμαηξείηαη απφ ηε δπλαηφηεηα θαηαζρέζεσο, έζησ θαη αλ  αθφκε ζεσξεζεί 
φηη κε ηηο παξαηηζέκελεο ζηελ αίηεζε πεξηθνπέο ηνχηνπ θαζπβξίδεηαη ε 
Υξηζηηαληθή ζξεζθεία ή φηη είλαη άζεκλν. Δπνκέλσο, ζηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε πνπ ε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηηνχλησλ σο πξνο 
ηελ εθδήισζή ηεο πνπ αθνξά ην ζξεζθεπηηθφ ηνπο ζπλαίζζεκα επήιζε 
θαηά ηα εθηηζέκελα ζηηο θξηλφκελεο αηηήζεηο κε ηελ αλαγξαθή 
θαζπβξηζηηθψλ ηνπ ζξεζθεχκαηνο θαη άζεκλσλ πεξηθνπψλ πνπ έρνπλ 
πεξηιεθζεί ζην επίκαρν βηβιίν πνπ απνηειεί έξγν ηέρλεο θαη έρεη ήδε   
εθδνζεί θαη θπθινθνξήζεη δελ είλαη δπλαηή νχηε ε άξζε ηεο πξνζβνιήο  
νχηε ε παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ, αθνχ απηφ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 
επηηεπρζεί κφλν κε ηελ θαηάζρεζε ηνπ βηβιίνπ ή κε ηελ απαγφξεπζε ηεο  
θπθινθνξίαο ηνπ, πξάγκα φκσο πνπ είλαη θαη` απνηέιεζκα ηαπηφζεκν κε 
ηελ θαηάζρεζε (Π.Πξ. Αζ. 22338/1996, φ.π., Μ.Πξ.Αζ. 8064/1986, φ.π. θαη  
ΜΠξΖξ 345/1979, φ.π. κε ζχκθσλεο παξαηεξήζεηο Μηρ. Υαηδεπξνθνπίνπ, 
θάησ  απ` απηήλ), ε νπνία, φπσο πξναλαθέξζεθε, απαγνξεχεηαη αθφκε 
θαη ζηηο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Απνκέλεη κεηά απ` 
απηά  ζηνπο αηηνχληεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, αλ 
απηνί ζεσξνχλ φηη πξνζβιήζεθε ην ζξεζθεπηηθφ ηνπο ζπλαίζζεκα, ε 
εθαξκνγή ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηα σο άλσ ζέκαηα ηνπ 
δηθαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλσο νη θαηά ησλ ππεπζχλσλ πξνβιεπφκελεο 
πνηληθέο θπξψζεηο θαη αμηψζεηο πξνο απνδεκίσζε θαη ηθαλνπνίεζε ηεο 
εζηθήο βιάβεο (ΜΠξΑζ.  8064/1986, φ.π. ΜΠξΖξ 345/1979 φ.π. Η. 
Καξάθσζηα, ζπλαιιαθηηθέο  ππνρξεψζεηο ηνπ ηχπνπ θαη πξνζηαζία ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο, ΔιιΓ/λε 34, 1422 θαη ηδίσο 1427-1428, Κ. Μπέεο, φ.π., 
η. 16, άξζξν 731, ζει. 726). Αλεμάξηεηα απ` απηά, νη αηηνχληεο θξίλνπλ σο 
βιάζθεκν θαη θαζπβξηζηηθφ  ηνπ ζξεζθεχκαηνο ην επίκαρν βηβιίν 
απνθιεηζηηθά κε βάζε φζα αλαθέξνληαη ζηηο εθηηζέκελεο ζηελ αίηεζε 
πεξηθνπέο ηνχηνπ, απηνηειψο ιακβαλφκελεο,  πιελ φκσο, αλ ζπλδπαζηεί 
ην πεξηερφκελν ησλ πεξηθνπψλ απηψλ κε ην ινηπφ  πεξηερφκελφ ηνπ θαη 
ηνλ πξναλαθεξφκελν ζθνπφ ηνχηνπ πνπ ζπλίζηαηαη θαηά  θχξην ιφγν ζην 
λα θαηαδείμεη θαη λα θαηαδηθάζεη ην κηζνγπληζκφ, πνπ  δηαπλέεη δηαρξνληθά 
φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο επηζηήκεο  εδψ θαη ρηιηεηίεο, 
δελ πξνθχπηεη θαθφβνπιε ελέξγεηα ηνπ ζπγγξαθέα 
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 απνζθνπνχζα επζέσο ζηελ θαζχβξηζε ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ή 
άιιεο 
 αλεθηήο ζξεζθείαο θαη κάιηζηα κε ηε ρξήζε ρπδαίσλ ή θαηαθξνληεηηθψλ  
εθδειψζεσλ αλαθεξνκέλσλ ζηα δφγκαηα ηεο Οξζνδφμνπ Υξηζηηαληθήο 
 Δθθιεζίαο, ψζηε λα δχλαηαη λα γίλεη ιφγνο φηη κε ηα φζα αλαθέξνληαη  ζηηο 
πην πάλσ πεξηθνπέο θαζπβξίδεηαη ε Οξζφδνμνο Υξηζηηαληθή Δθθιεζία  θαη 
φηη ζπλεπεία ηνχηνπ πξνζβάιιεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ησλ αηηνχλησλ ζηελ  
εθδήισζή ηεο πνπ αθνξά ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα ηνχησλ. Σέηνηα  
πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηηνχλησλ θαη κάιηζηα σο πιήηηνπζα  
εηδηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα ηνχησλ δελ κπνξεί λα  
ζεσξεζεί θαη` αληηθεηκεληθή θξίζε φηη επηθέξεη ε κπζνπιαζία ηεο 
ινγνηερλίαο θαη ηεο πνίεζεο θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε φζα  
αλαθέξνληαη ζηηο παξαηηζέκελεο ζηηο θξηλφκελεο αηηήζεηο πεξηθνπέο ηνπο 
επίκαρνπ βηβιίνπ, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ην πεξηερφκελν ηνχηνπ θαηά ηα 
πξναλαθεξφκελα θηλείηαη ζην ρψξν ηνπ παξάδνμνπ ηεο αιιεγνξίαο θαη ηε  
θαληαζίαο ψζηε νπδεκία θξάζε λα εθιακβάλεηαη ηνηο κεηξεηνίο θαη λα  
ζεσξείηαη φηη απνβιέπεη ζε πξνζβνιή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο 
θαη  ζε θηελφ ζθαλδαιηζκφ ηνπ αλαγλψζηε. Δμάιινπ, ζηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε, ην επηθαινχκελν κε ηηο θξηλφκελεο αηηήζεηο δηθαίσκα 
πξνζσπηθφεηαο ησλ  αηηνχλησλ, ζπγθξνχεηαη κε ην δηθαίσκα ηνπ θαζνχ 
ζπγγξαθέα ζηελ ειεχζεξε  θαιιηηερληθή θαη πλεπκαηηθή δεκηνπξγία θαη 
ζηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ  ζηνραζκψλ ηνπ, νη νπνίεο θαηά ηα 
πξναλαθεξφκελα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 16 παξ. 1 
θαη 14 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ πληάγκαηνο. Ζ πξνζηαζία ησλ ηειεπηαίσλ 
απηψλ ειεπζεξηψλ, επεηδή απνζθνπεί ζηε 
 δηαθχιαμε χςηζησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ, θαιχπηεη (λνκηκνπνηεί) θαη 
πξνζβνιέο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ηπρφλ ελππάξρνπλ 
ζηελ  ελάζθεζή ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαη κε 
ηελ επηθαινχκελε απφ ηνπο αηηνχληεο πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο 
πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, δηφηη ε πξνζσπηθφηεηα θαη αλ ζίγεηαη, εθφζνλ δελ 
πξνζβάιιεηαη ε αμία ηνπ αλζξψπνπ, έρεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 
ππνδεέζηεξε ζεκαζία ζε ζρέζε κε ην αγαζφ ησλ σο άλσ ειεπζεξηψλ 
(Οι.<<<ΑΠ>>>. <<<13/1999>>>, φ.π.). Πεξαηηέξσ, θνξείο ηεο ειεπζεξίαο 
ηεο ηέρλεο, φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη  φρη κφλνλ νη θαιιηηερληθνί 
δεκηνπξγνί αιιά θαη ηα πξφζσπα πνπ απνιακβάλνπλ (ή εκπνδίδνληαη λα 
απνιαχζνπλ) έλα έξγν ηέρλεο, δειαδή ην  θνηλφ ηνπο (αθξναηέο, ζεαηέο, 
αλαγλψζηεο, αγνξαζηέο θ.ν.θ.) θαη ζπλεπψο ην επηθαινχκελν δηθαίσκα 
πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηηνχλησλ ζπγθξνχεηαη θαη κ` απηφ ησλ ινηπψλ 
πνιηηψλ ζηελ ειεχζεξε αλάγλσζε ηνπ επίκαρνπ βηβιίνπ, πνπ 
θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά επίζεο σο εθδήισζε θαη απηφ ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο, ζε κηα δε δεκνθξαηηθή θνηλσλία, φπσο θαζνξίδεηαη απφ 
ην χληαγκα σο πξνο ηε λνκηθή έθθαλζή ηεο ε ειιεληθή θνηλσλία, δελ 
κπνξεί  λα ζεσξεζεί επηηξεπηφ λα επηβάιιεηαη ζηνπο άιινπο ηη πξέπεη λα   
δηαβάζνπλ (εκείσζε Γ. Ρήγνπ, θάησ απφ ηε ΜΠΑ 17115/1988 Διι. Γ/λε 
30,  1382). Πέξαλ ηνχησλ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ 
πηζαλνινγήζεθαλ  γεγνλφηα πνπ λα ζπληζηνχλ επείγνπζα πεξίπησζε, 
ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε  ιήςε ησλ αηηνχκελσλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, 
αθνχ φπσο πξνέθπςε εηδηθφηεξα, ην επίκαρν βηβιίν έρεη ηεζεί ζηελ 
θπθινθνξία θαη δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε  κέζσ ησλ βηβιηνπσιείσλ ήδε 
απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1999 έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη 28 εθδφζεηο, 
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αθνινπζψληαο, πιένλ θζίλνπζα πνξεία  πσιήζεσλ, ψζηε λα κε ζεσξείηαη 
φηη νη αηηνχληεο πθίζηαληαη βιάβε απφ  ηελ πεξαηηέξσ δηάζεζε θαη 
θπθινθνξία ηνχηνπ. 

  
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξέπεη λ` απνξξηθζνχλ θαη νη πξψηε θαη ηξίηε 
απφ ηηο παξαπάλσ αηηήζεηο σο νπζηαζηηθά αβάζηκεο θαη λα ζπκςεθηζηνχλ 
ηα δηθαζηηθά έμνδα κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ ζηηο αηηήζεηο απηέο, ιφγσ εχινγεο  
ακθηβνιίαο ησλ αηηνχλησλ γηα ηελ έθβαζε ηεο δίθεο (άξζξ. 179 ΚΠνιΓ). 

  
                     ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 
  

πλεθδηθάδεη θαη` αληηκσιίαλ ησλ δηαδίθσλ ηηο απφ 10-3-2000,20-3-2000 
θαη 24-3-2000, αληίζηνηρα, αηηήζεηο, θαζψο θαη ηηο αζθεζείζεο ππέξ ησλ 
θαζψλ πξφζζεηεο παξεκβάζεηο. 

  
 Απνξξίπηεη ηηο σο άλσ παξεκβάζεηο. 

  
 Απνξξίπηεη ηηο αηηήζεηο. 

  
 πκςεθίδεη ηα δηθαζηηθά έμνδα ησλ δηαδίθσλ. 

  
Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεχηεθε ζε έθηαθηε δεκφζηα ζπλεδξίαζε 
ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 16 Ηνπλίνπ 2000. 
 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Αξηζ. 345/1979 Μνλ.  (αζθ. ) 

Γηθαζηήο ν θ. ΥΡ. ΠΑΛΖΟΚΧΣΑ πξφεδξνο πξσηνδηθψλ  

Διεπζεξία ηνπ ηχπνπ. —  έλλνηα έληππσλ. —  πεξηιακβάλνληαη 

ζ' απηά θαη ηα βηβιία. —  απαγφξεπζλ θαηαζρέζεσο εληχπσλ. —  κε 

θαηάζρεζε ηζνδπλακεί θαη ε παχζε ηεο θπθινθνξίαο βηβιίνπ. —  

αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ παχζε θπθινθνξίαο βηβιίνπ, ην 

φπνην πεξηέρεη αλαθξίβεηεο γηα ηελ αγσληζηηθή δξάζε ηνπ παηέξα ησλ 

αηηνχλησλ,—  απφξξηςε ηεο αηηήζεσο γηαηί ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο 

ζπληζηά πιήξε   ηθαλνπνίεζε   ηνπ   δηθαηψκαηνο.  

Δπεηδή, θαη'  αξζξ. 57 ΑΚ «ν πξνζβαιιφκελνο παξαλφκσο  ε ηο 

ηελ πξνζσπηθφηεηα απηνχ δηθαηνχηαη λα απαίηεζε ηελ άξζηλ ηεο 

πξνζβνιήο, έηη  δε ηελ παξάιεηςηλ απηήο ελ ησ κέιινληη.  Δάλ ε 

πξνζβνιή αθνξά ηελ πξνζσπηθφηεηα απνζαλφληνο, ην πξφο ηνχην 

δηθαίσκα έρνπζηλ ν ζχδπγνο, νη θαηηφληεο, νη α ληφληεο νη αδειθνί θαη 
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o η  εθ δηαζήθεο θιεξνλφκνη. Πεξαηηέξσ αμίσζηο πξνο απνδεκίσζηλ 

θαηά ηαο πεξί αδηθνπξαμηψλ δηαηάμεηο δελ απνθιείεηαη». Δηέξσζελ,  

δηα ησλ §§  1-5 ηνπ άξζξ.. 14 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο (1975), 

νξίδεηαη φηη «Έθαζηνο δχλαηαη λα εθθξάδε θα η λα δηαδίδε 

πξνθνξηθψο, εγγξάθσο θαη δηα ηνπ ηχπνπ ηνχο ζηνραζκνχο ηνπ, 

ηεξψλ ηνχο λφκνπο ηνπ Κξάηνπο. Ο ηχπνο είλαη ειεχζεξνο. Ζ 

ινγνθξηζία θαη παλ άιιν πξνιεπηηθφλ κέηξνλ, απαγνξεχνληαη.  Ζ 

θαηάζρεζηο εθεκεξίδσλ θαη άιισλ εληχπσλ, είηε πξν ηεο θπθινθν -

ξίαο, ε ίηε κεη'  απηήλ απαγνξεχεηαη.  Καη'  εμαίξεζηλ επηηξέπεηαη ε 

θαηάζρεζηο παξαγγειία ηνπ εηζαγγειέσο, κεηά ηελ θπθινθνξίαλ : α) 

έλεθα πξνζβνιήο ηεο ρξηζηηαληθήο θαη πάζεο άιιεο γλσζηήο 

ζξεζθείαο β) έλεθα πξνζβνιήο ηνπ πξνζψπνπ ηνχ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηία;  γ) έλεθα δεκνζηεχκαηνο,  ην φπνηνλ απνθαιχπηεη 

πιεξνθνξίαο πεξί ηελ ζχλζεζηλ,  εμνπιηζκφλ θαη δίάηαμηλ ησλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ ή ηελ νρχξσζηλ ηεο ρψξαο ή ην νπνίνλ ζθνπεί εηο 

ηελ βηαίαλ αλαηξνπήλ ηνπ πνιηξεχκαηνο ή ζηξέθεηαη θαηά ηεο 

εδαθηθήο αθεξαηφηεηνο ηνπ Κξάηνπο δ)έλεθα αζέκλσλ δεκνζηεπκάησλ 

πξνζβαιιφλησλ θαηαθαλψο ηελ δεκν -ζίαλ αηδψ, θαηά ηαο ππφ ηνπ 

λφκνπ νξηδνκέλαο πεξηπηψζεηο. E ηο πάζαο ηαο πεξηπηψζεο; ηεο 

πξνεγνπκέλεο! παξαγξάθνπ, ν εηζαγγειεχο, εληφο ε ίθνζη ηεζζάξσλ 

σξψλ, απφ ηεο θαηαζρέζεσο, νθείιεη  λα ππνβάιε ηελ ππφζεζηλ ε ηο 

ην δηθαζηηθφλ ζπκβνχιηνλ θαη ηνπ …εηέξσλ είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ λ'  

απνθαλζή ηεξήζεσο ή άξζεσο ηεο θαηαζρέζεσο, άιισο ε ζρέζηο 

αίξεηαη  απηνδηθαίσο. Σα έλδηθα  κέζα …ζεσο θαη ηεο αλαηξέζεσο 

επηηξέπνληαη εηο ηνλ ….  ηεο θαηαζρεζείζεο  εθεκεξίδνο  ή  άιινπ  

εληχ …. ε ηο ηνλ ε ηζαγγειέα.  Νφκν; νξίδεη ηνλ ηξφπνλ …..  ηνπ ηχπνπ 

πιήξνπο επαλνξζψζεσο αλαθξηβν …….. ζηεπκάησλ». Σέινο, δηα ησλ 

αξζξ. 37 θαη 38 ηζρχνληνο ππ' αξηζκ. 1092/1938 Νφκνπ «Πεξί 

νξίδεηαη σο ηξφπνο   επαλνξζψζεσο   ηεο αλ …. αλαθξηβψλ  

εηδήζεσλ,   ή   ε ηο  ηελ   δεκνζίεπζα ….. είδεζηλ  εθεκεξίδα  ή  

πεξηνδηθφλ,  θαηαρψξεο …. λσλ πξνο απνθαηάζηαζηλ ηεο  αιεζείαο,  
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ππ….. ηνηο  άξζξνηο  ηνχηνη;   δηαιακβαλνκέλαο πξνυ…. εθ ηνχ 

ζπλδπαζκνχ ησλ πξνπαξαηεζεηζψλ δη….  ζαθψο  ζπλάγε ηαη,    φηη  εθ  

ιφγσλ  γεληθσηέξα …..γνκέλσλ εηο ην θνηλσληθφλ ζπκθέξνλ πξνο 

ελη…  

ηνπ θνίινπ επί ησλ ζπκβεβεθφησλ ηεο εκέξαο …. δηαθψηηζηλ απηνχ 

επί ησλ γεληθήο θχζεσο δεη …. επεβιήζε   ε   πξνζηαζία   ηεο 

ειεπζεξίαο  ηνπ επηηεινχληνο,  θαηά  πξννξηζκφλ,  ηνλ  ζθνπφλ 

(ελεκέξσζηο  δηαθψηηζηο).  Δλ  ηε   επηηειέζεη ηνηνχηνπ ζθνπνχ ππφ 

ηνπ ηχπνπ,  ε ίλαη  δπλ…..ιακβάλε ρψξαλ    πξνζβνιή    ηεο   

πξνζσπη …..     ππφ ηαο πνηθίιαο ηαχηεο εθθάλζεηο, ήηηο φκσο 

παξάλνκν;;,  αιιά ζεκηηή. Οχρ' ήηηνλ, ή ηνηαχη‘… βνιή, δηα  λα είλαη 

ζεκηηή, ηειεί ππφ ηελ απαξαίηεηνλ      πξνυπφζεζαλ ηεο αιεζείαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ην ….ζηεπκάησλ.   Ζ   αλαγξαθή  αλαθξηβψλ  ε ηδήζε … 

πάληνηε παξάλνκνο. Δλ ηε ηειεπηαία δε ηαχ …. πηψζεη,  γελλψληαη αη 

ππφ ησλ αξζξ.  57 θα … πξνβιεπφκελαη αμηψζεηο π ξνο άξζηλ ηεο πξη 

… παξάιεηςηλ  απηήο ελ  ησ  κέιινληη,   απνδεκίσ ….ηθαλνπνίεζηλ  

ηεο  εζηθήο  βιάβεο ηνπ πξνζβ….(νχξιαο   ελ  ΔξκΑΚ  Δίζαγ.  

αξζξ.  57-6 

34, 56, Σ ν χ ζ ε ο,   Γεληθαί Αξραί εθδ. 1973 έπ.)·  Δλ φςεη φκσο ηεο 

πξνδηαιεθζείζεο άη …. ζεσο  ηεο   θαηαζρέζεσο  εληχπσλ,   ελ  ηε   

ελλνία …. νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα βηβιία (Β ν χ  

θ α ο,  Σν Πνηληθφλ Γίθαηνλ ησλ Δηδηθψλ Πνηλη …κσλ, Σφκν; Β', 

Σεχρνο Β' ζει. 205 θαη έπ,),  θαζ …..ε ηδηθψο επί εθδνζέλησλ ήδε  

βηβιίσλ, πξαθηη …..  θηθηνο ή εθαξκνγή, ησλ πξνβιεπνπζψλ ηελ φ 

…… πξνζβνιήο θαη ηελ παξάιεηςηλ απηήο ελ ησ κέιι …άλσ 

δηαηάμεσλ, ππνρσξνπζψλ πξν ηνπ γελη …. ζπκθέξνληνο ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο ειεπζεξίαο ….πνπ. Οχησ δε, πξνθεηκέλεο 

πξνζβνιήο ηεο πξν …..ηεηνο επειζνχζεο δη'  αλαθξηβψλ εηδήζεσλ π 

…..ζψλ εηο εθδνζέλ βηβιίνλ, δέλ είλαη δπλαηή νχηε ….ηεο πξνζβνιήο 
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νχηε θαη  ε  παξάιεηςηο απηή …. κέιινληη,  αθνχ ηνχην ζα εδχλαην λα 

επηηεπρζ …… δηα ηεο θαηαζρέζεσο ηνπ βηβιίνπ ή ηεο απαγν …… ηήο 

θπθινθνξίαο απηνχ,  ηνχζ' φπεξ φκσο είλαη …. απνηέιεζκα, 

ηαπηφζεκνλ πξφο ηελ κε επηηξε ……   θαηά    ηα    πξνδηαιεθζέληα,    

θαηάζρεζηλ.  …..       κεηά ηαχηα ε εθαξκνγή ησλ ινηπψλ δηαηάμ …. 

ξπζκίδνληνο; ηα ζέκαηα ηαχηα  δηθαίνπ θαη  ν…..   κέλσο αη θαηά ησλ 

ππεπζχλσλ πξνβιεπφκελαη ….. θπξψζεηο θαη αμηψζεηο πξνο 

απνδεκίσζηλ  θαη ηθα…. ζηλ εζηθή; βιάβεο. Αη δχν ηειεπηαίαη φκσο απη 

….. ζεηο   δχλαληαη   λα   επηδησρζνχλ   θαη  επηηεπρζ……. αγσγήο 

εθδηθαδνκέλεο θαηά ηελ ηαθηηθήλ δηα ….  θαη νπρί δηα δηαηάμεσο 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ …. λνκέλσλ πξφο ξχζκηζηλ ηεο 

δεκηνπξγεζείζεο θ ….. ζεσο, δηφηη,  πξνερφλησο, ηνχην ζα απεηέιεη 

πι …….   λνπνίεζηλ ηνπ παξερνκέλνπ εηο ηνλ πξνζβαι …..   

δηθαηψκαηνο, ηνχζ' φπεξ απαγνξεχεηαη ππφ ….   ηνπ αξζξ. 692 

ΚΠνιΓ. Δλ πξνθεηκέλσ, εθηίζ…ηήο ππφ  θξίζηλ  αηηήζεσο,  φηη  νη  

θαζ'  ψλ θ ….. αξράο ηνπ έηνπο 1979 έζεζαλ εηο θπθινθνξίαλ …   

ηζηνξηθνχ   πεξηερνκέλνπ   ππφ   ηνλ   ηίηινλ «Μπαληνπβά 

Απνκλεκνλεχκαηα»,  αλαθεξνκ…… εηο ηεήλ  Δζληθήλ  Αληίζηαζηλ ηνπ 

πξψηνπ ησλ ….. θαηά ηελ Γεξκαληθήλ θαηνρήλ θαί φηη εηο ηαο 

αλαθεξνκέλαο ζειίδαο ην βηβιίνλ ηνχην,  αλαθ…   εηο ην πξφζσπνλ 

θαη ηελ δξάζηλ ηνπ παηξφο …. ηνχλησλ   θαη   αξρεγνχ   ηεο  Δζληθήο 

Αληίζηαζεο …..  Κξήηεο,   ήδε   δε  απνβηψζαληνο,   Γεσξγίνπ 

……γηψξγε, δηαιακβάλεη ηα ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα πξαγκαηηθά  

πεξηζηαηηθά, άηηλα  είλαη  ηειείσο α…. εγξάθεζαλ ελ γλψζεη ηεο 

άλαιεδεία; ησλ θαη πξνζβάιινπλ, σο εθ ηεο αλαθξηβείαο ησλ, ηελ 

κλήκελ ηνπ σο άλσ ηεζλεψηνο.   Καη'    άθνινπζίαλ   δε  ηνπ  

ηζηνξηθνχ  ηνχηνπ δηψθνπλ νη αηηνχληεο θαη νη παξαδεθηψο θαηά ηελ 

ζπδήηεζηλ ηεο αηηήζεσο πξνζζέησο ππέξ απηψλ παξεκβάλη εο, φπσο, 

πξνο άξζηλ ηεο νχησ πσο επειεζνχζεο πξνζβνιήο ηεο κλήκεο ηνπ 

σο άλσ ηεζλεσηνο  θαη παξάιεηςηλ απηήο ελ ησ κέιινληη,    δηαηαρζε  

ε παχζηο ηεο θπθινθνξία ηνπ σο άλσ βηβιίνπ,  επ'  απεηιή θαηά ησλ 
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θαζ' ψλ ρξεκαηηθήο πνηλήο θαη απαγγειίαο  θξαηήζεσο. Τ πφ ηνηνχηνλ 

ηζηνξηθφλ θαη αίηεκά ηεο ε θξηλνκέλε αίηεζηο ε ίλαη,  ζπκθψλσο πξνο  

πξν8ηαιηηθ8ίληα, αβάζηκνο θαη σο ηνηαχηε δένλ λ'  απνξξηθζή.  

 

 
  
 
 

ΜνλΠξΘεζ 18134/1998 (αζθ. κέηξα)* 
 
Γηθαζηήο: Νηθφιανο Σζάθνο. 
Γηθεγφξνη: Υ. Αιβαλφο - Η. Καξαθαηζέιεο, Υ. Ρνθφθπιινο, Γ. Καξαληθφιαο. 
 
 Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 57 θαη 59 ηνπ ΑΚ ζπλάγεηαη 
φηη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ πξνζηαηεχεηαη απφ νηνλδήπνηε ηελ 
πξνζβάιιεη ηελ πξνζσπηθφηεηα πεξηιακβάλεηαη ζαλ κεξηθφηεξν ζηνηρείν 
απηήο θάζε ηη πνπ απνηειεί ηε ζσκαηηθή, ηελ ςπρηθή θαη ηελ θνηλσληθή 
αηνκηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. ηελ ςπρηθή αηνκηθφηεηα αλήθεη θάζε ηη πνπ 
έρεη ζρέζε κε ηελ ςπρηθή ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ, φπσο νη αληηδξάζεηο ηηο 
νπνίεο πξνθαινχλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ αλζξψπνπ εμσηεξηθέο πξνζβνιέο θαη 
νη νπνίεο δηαηαξάζζνπλ ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε απηνχ, εθδειψλνληαη δε 
κε ηε κνξθή πφλνπ, είηε ζσκαηηθνχ είηε ςπρηθνχ. Ζ πξνζβνιή ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο γίλεηαη φρη κφλν κε ιφγηα αιιά θαη κε έξγα, ν δε νξηζκφο 
ηεο επαθίεηαη ζηελ επηζηήκε θαη ηε λνκνινγία (βι νι.ΑΠ 812/1980 ΝνΒ 
29.79). Δπίζεο, ε ππνρξέσζε ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζεκειηψλεηαη 
ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 1, 5 παξ. 1, 7 παξ. 2, 9, 19, 23 παξ. 1, 2 
ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975 ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 
(άξζξα 57 θαη 59), 39 παξ. 1, 2 ηνπ α.λ. 1092/1938 πεξί ηχπνπ γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ φζν εθθξεκεί ε 
πνηληθή δίθε, 329 παξ. 1 θαη 330 ηνπ ΚΠνιΓ, 361-367, 369, 370 επ. ηνπ 
Πνηληθνχ Κψδηθα θαη  8, 10 ηεο πκβάζεσο ηεο Ρψκεο (βι. θαη Κππξαίνπ, 
Απηνπξνζδηνξηζκφο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, Αξκ Λ` 96). 
 
 Σέινο, θαηά ην άξζξν 692 παξ. 1 ΚΠνιΓ, ην δηθαζηήξην δηαηάδεη ηα 
αζθαιηζηηθά κέηξα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε 
θαη δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαηάμεη ην κέηξν πνπ δεηείηαη. Πεξηζζφηεξα 
βι. θαη Π. Σδίθξα, Αζθαιηζηηθά κέηξα, έθδ. Γ`, Αζήλα 1980, ζει. 50. 
 
 Με ηελ θξηλφκελε αίηεζε ν αηηψλ επηθαιείηαη επείγνπζα πεξίπησζε, 
ζπλάκα δε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαη ηεο εζληθήο ηνπ 
ηαπηφηεηαο θαη δεηεί λα ιεθζνχλ αζθαιηζηηθά κέηξα, λα απαγνξεπζεί 
πξνζσξηλά ε θπθινθνξία θαη δηάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιεμηθνχ, λα 
ππνρξεσζνχλ νη θαζ` ψλ λα απνζχξνπλ απφ ηελ θπθινθνξία (βηβιηνπσιεία 
ή άιια θέληξα δηάζεζεο ηνπ) απηφ κέζα ζε πξνζεζκία  δέθα (10) εκεξψλ 
απφ ηελ επίδνζε ηεο απνθάζεσο, δηαθνξεηηθά λα επηηξαπεί λα ην πξάμεη 
απηφο κε έμνδα ησλ θαζ` ψλ θαη λα απεηιεζεί θαηά ηνπ πξψηνπ ησλ θαζ` ψλ 
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θαζψο θαη θαηά ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ otuxipou πξνζσπηθή θξάηεζε 
δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, θαζψο θαη ρξεκαηηθή πνηλή 2.000.000 δξαρκψλ 
ζηνλ θαζέλα σο κέζνλ αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο θαη ζε πεξίπησζε κε 
ζπκκφξθσζεο ηνπο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο απνθάζεσο πνπ ζα εθδνζεί. Ζ 
αίηεζε, φζνλ αθνξά ην αίηεκα απηήο γηα ηελ πξνζσπηθή ρξάηεζε ηνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ δεπηέξνπ ησλ θαζ` ψλ απηή, είλαη κε λφκηκε θαη πξέπεη λα 
απνξξηθζεί αθνχ απηφο δελ είλαη  δηάδηθνο. Καηά ηα ινηπά απηή είλαη λφκηκε, 
ζηεξίδεηαη ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο θαη ζ` απηέο ησλ άδυξσλ 946 επ. 
ΚΠνιΓ θαη αξκφδηα αθνχ εηζάγεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ 
κέηξσλ (άξζξν 686 επ. ηνπ ίδηνπ Κψδηθα) πξέπεη λα εμεηαζζεί πεξαηηέξσ 
θαη` νπζία. Με ηελ αίηεζε πξέπεη λα ζπλεθδηθαζζνχλ θαη` άξζξν 246 
ΚΠνιΓ θαη νη αζθεζείζεο πξφζζεηεο παξεκβάζεηο ππέξ ηνπ αηηνχληνο θαη 
θαηά ησλ θαζ` ψλ, θαζψο θαη ππέξ ησλ θαζ` ψλ θαη θαηά ηνπ πξψηνπ, νη 
νπνίεο, είλαη λφκηκεο θαη` άξζξα 80 επ. ΚΠνιΓ θαη πξέπεη θαη απηέο λα 
εξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ θαη` νπζία. 
 
 Απφ ηελ εθηίκεζε ησλ έλνξθσλ θαηαζέζεσλ ησλ καξηχξσλ πνπ 
εμεηάζζεθαλ ζην αθξναηήξην θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ νη δηάδηθνη 
πξνζθνκίδνπλ, πηζαλνινγήζεθαλ ηα παξαθάησ: Ο πξψηνο ησλ θαζ` ψλ, σο 
ηαθηηθφο θαζεγεηήο γισζζνινγίαο θαη Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη 
ζχκβνπινο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, κε επηηειείν βνεζψλ, ζπλέηαμε 
ειιεληθφ ιεμηθφ (εξκελεπηηθφ-νξζνινγηθφ θαη εηπκνινγηθφ) κε ηνλ ηίηιν 
"Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο". Σν δεχηεξν ησλ θαζ` ψλ απφ 
20εκέξνπ πεξίπνπ, έρνληαο ην δηθαίσκα ηεο έθδνζεο - εθηχπσζεο, 
θπθινθνξίαο θαη δηάζεζεο ηνπ ιεμηθνχ απηνχ, έζεζε ζε θπθινθνξία θαη 
δηάζεζε ην ιεμηθφ απηφ. ην ιεμηθφ απηφ θαη ζην ιήκκα-ιέμε "Βνχιγαξνο" ν 
παξαπάλσ ζπγγξαθέαο παξαζέηεη ηα εμήο: "Βνχιγαξνο: 1. Απηφο πνπ 
γελλήζεθε ζηε Βνπιγαξία ή θαηάγεηαη απφ εθεί, 2. (θαηαρξ. πβξηζη.) ν 
νπαδφο ή παίθηεο νκάδαο ηεο Θεζζαινλίθεο (θπξίσο ηνπ ....)". ρεηηθά κε 
απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη:Έλα θαιφ ιεμηθφ δελ κεηαγξάθεη κφλν ηε 
γισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά έρεηζαλ απνζηνιή θαη λα δηδάζθεη. 
Πξνζθεχγνπκε ζ` απηφ γηα λα κάζνπκε. Με βάζε απηά ε γισζζηθή 
πξαγκαηηθφηεηα πνπ θαηαγξάθεηαη ζ` απηφ, ήηνη ε ρξήζε κηαο 
ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο, πξέπεη λα είλαη απηή πνπ έρεη θαηά θάπνην ηξφπν 
θαζηεξσζεί ζηελ Διιεληθή θνηλσλία, δειαδή έρεη γεληθεπζεί θαη έρεη θάπνηα 
δηάξθεηα. Μηα ζπνξαδηθή ή κεκνλσκέλε ρξήζε δελ αξθεί. Ζ ζπγθεθξηκέλε 
ιέμε "Βνχιγαξνο" κε ηελ πβξηζηηθή έλλνηα πηζαλνινγήζεθε φηη 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ αζήκαληε αξηζκεηηθά κεξίδα πνδνζθαηξφθηισλ ηνπ 
λφηνπ θαη κάιηζηα ζαλ ζχλζεκα κάιινλ παξά ζαλ έλλνηα ηεο ιέμεο (βι. Μ. 
ηαζφπνπινπ, Έλα ιεμηθφ αλάκεζα ζηε δηθαηνζχλε θαη επηζηήκε, 
Δθεκεξίδα "............." ηεο 15.6.1998, ζει. 18,  19). Δπνκέλσο, δελ απνηειεί 
ιήκκα πνπ κπνξνχζε λα έρεη θαηαρσξεζεί ζε ιεμηθφ, αθνχ ε ρξήζε ηεο 
ιέμεο απηήο είλαη ζπνξαδηθή θαη κεησκέλε θαη ζηεξείηαη θάπνηαο δηάξθεηαο. 
Έηζη, ε απάιεηςε απηήο ηεο θξάζεσο κε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν 
"Βνχιγαξνο: 2. (θαηαρξ. πβξηζη.) ν νπαδφο ή παίθηεο νκάδαο ηεο 
Θεζζαινλίθεο (θπξίσο ηνπ ....)", νπδφισο ζα αλαηξνχζε ηελ 
επηζηεκνληθφηαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιεμηθνχ, ε νπνία είλαη άιισζηε 
δεδνκέλε. Δπίζεο, ε παξάζεζε ηεο ιέμεσο απηήο κε ην ζπγθεθξηκέλν 
πεξηερφκελν αλακθίβνια πξνζβάιιεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηηνχληνο θαη 
ησλ ππέξ απηνχ παξεκβαηλφλησλ, αιιά πεξαηηέξσ δεκηνπξγεί ζχγρπζε γηα 
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ηελ εζληθή θαηαγσγή ησλ παηθηψλ θαη ησλ νπαδψλ ηεο νκάδαο ηνπ ΠΑΟΚ 
θαη γεληθφηεξα ησλ Μαθεδφλσλ. 
 
 Καηφπηλ φκσο απηψλ θαη αθνχ πθίζηαηαη επείγνπζα πεξίπησζε, πξέπεη λα 
γίλεη δεθηή ε αίηεζε σο νπζία βάζηκε θαη λα δηαηαρζεί ε απάιεηςε απφ ην 
επίδηθν ιεμηθφ ηνπ ιήκκαηνο "Βνχιγαξνο: 2. (θαηαρξ. πβξηζη.) ν νπαδφο ή 
παίθηεο νκάδαο ηεο Θεζζαινλίθεο (θπξίσο ηνπ ....)", ή απφ θάζε κειινληηθή 
αλαηχπσζε ή έθδνζε απηνχ, θαζψο θαη απφ φζα αληίηππα δελ έρνπλ 
δηαηεζεί ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ θαη βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ησλ θαζ` ψλ θαηά 
ηε δεκνζίεπζε ηεο απνθάζεσο απηήο. Απεηιεί θαηά ησλ θαζ` ψλ θαη 
εηδηθφηεξα θαηά ηνπ πξψηνπ πξνζσπηθή θξάηεζε δηάξθεηαο ελφο (1) κελφο 
θαη θαηά ακθνηέξσλ ρξεκαηηθή πνηλή 2.000.000 δξρ. ζηνλ θαζέλα, σο 
κέζνλ αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ηεο απνθάζεσο απηήο θαη γηα θάζε 
παξαβίαζε ηνπ δηαηαθηηθνχ ηεο. Σέινο, επηβάιιεη ζε βάξνο ησλ θαζ` ψλ θαη 
ησλ ππέξ απηψλ παξεκβαηλφλησλ ηα δηθαζηηθά έμνδα ηνπ αηηνχληνο θαη ησλ 
πξνζζέησο ππέξ απηνχ παξεκβαηλφλησλ θαη θαηά ην άξζξν 176 ΚΠνιΓ. 

  
 

Μονομελζσ Πρωτοδικείο Θεςςαλονίκησ 24742/1998 (Σ. Στρατίδου) 

(Δικαςτικοί παραςτάτεσ: Π. Προκοπίδησ, Ι. Καρακατςζλησ, Γ. Καρανικόλασ, Χ. 

Αποςτολίδησ, Ν. Ιωαννίδησ). 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 § 1 εδ. α'  ΑΚ, φπνηνο 

πξνζβάιιεηαη παξάλνκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, έρεη δηθαίσκα λα 

απαηηήζεη λα αξζεί ε πξνζβνιή, θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ. 

Καηά η ηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ΑΚ, ζηελ πεξίπησζε, ηνπ 

παξαπάλσ άξζξνπ, ην δηθαζηήξην, κε ηελ απφθαζε ηνπ, χζηεξα, απφ 

ζίη ηζε απηνχ, πνπ έρεη πξνζβιεζεί ,  θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ίν ε ίδνο 

ηεο πξνζβνιήο, κπνξεί επί πιένλ λα θαηαδηθάζεη ηνπ ππαίηην λα 

ηθαλνπνηήζεη ηελ εζηθή βιάβε, απηνχ πνπ έρεη πξνζβιεζεί.  Ζ 

ηθαλνπνίεζε ζπλίζηαηαη ζε πιεξσκή ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ζε 

δεκνζίεπκα, ή ζε νηηδήπνηε επηβάιιεηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο.  

Απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο, αιιά θαη απφ άιιεο δηαηάμεηο ίνπ 

ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ, πξνθχπηεη φηη ην δίθαην αλάγεη 

ηνλ άλζξσπν ζε απηνηειέο αληηθείκελν πξνζηαζίαο θαη επηβάιιεη ηνλ 

ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, απφ ηνπο ηξίηνπο. Ζ π ξνζσπη-

θφηεηα εκθαλίδεηαη εμσηεξηθά ζε δηάθνξεο εθθάλζεηο, ελψ κε ηε 

γεληθή ξήηξα, πεξί ηεο παξαλφκνπ πξνζβνιήο ηεο, επηηπγράλεηαη ν 
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εληνπηζκφο, αιιά θαη ε δηεχξπλζε ησλ εθθάλζεσλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, εθείλσλ δει., πνπ θαηά ηελ επηζηήκε θαη η ηο 

θνηλσληθέο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ζεσξνχληαη 

πξνζηαηεχζηκεο. Σν δηθαίσκα επί ηεο ηδίαο πξνζσπηθφηεηαο απνηειεί 

ηδηαίηεξε θαηεγνξία δηθαηψκαηνο, πνπ δελ ππάγεηαη ζηα γλσζηά, απφ 

ηε ζεσξία ίνπ ξσκατθνχ δηθαίνπ, είδε δηθαησκάησλ θαη σο εθ ηνχηνπ 

έρεη δηθή ηνπ θπζηνγλσκία, ζην ζχγρξνλν ηδησηηθφ δίθαην. Δίλαη 

δηθαίσκα, πνπ ελδηαθέξεη ηε δεκφζηα ηάμε, κε πεξηνπζηαθφ, απφιπην,  

δει, ν θνξέαο ίνπ κπνξεί λα ζηξαθεί,  θαηά παληφο ηξίηνπ,  πνπ ην 

δηαηαξάζζεη,  απηνηειέο γηα θάζε πξφζσπν, θαη επνκέλσο δελ 

κπνξεί,  λα αλήθεη ζε πιείνλεο, απφ θνηλνχ, εληαίν, ππφ ηελ έλλνηα,  

φηη δελ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα, επηκέξνπο δηθαηψκαηα, αιιά έλα 

δηθαίσκα, επί ηεο ηδίαο πξνζσπηθφηεηαο, νη εηδηθφηεξεο εθδειψζεηο 

ίνπ νπνίνπ, εκθαλίδνληαη,  ππφ ηνλ ηχπνλ εθθάλζεσλ ηνπ εληαίνπ 

απηνχ δηθαηψκαηνο θαη γ η '  απηφ ην ιφγν, απνθιείεηαη ζην πξφζσπν 

ηνπ απηνχ θνξέα, δεκηνπξγία ζρέζεσο θαη ζπλεπψο, ζπγθξνχζεσο 

δηθαησκάησλ επί ηεο ηδίαο πξνζσπηθφηεηαο (βι, Γ. Πιαγηαλλάθνο. Σν 

δηθαίσκα επί ηεο ηδίαο πξνζσπηθφηεηαο,  ΔιιΓλε 7, 10 επ. νχξιαο 

ελ Δξκ. ΑΚ Δηζαγ. αξζξ. 57-60, αξίζκ 14, 17, 22, 40 -42, Α. Σνχζεο, 

Γελ. Αξρ. 1962, § 34, ζει.  229, Αλ.  Γαδήο, Ζ ζχγθξνπζηο ησλ 

δηθαησκάησλ, 1959, νει. 58, ΟιΑΠ 812/80 ΝνΒ 29, 79 επ. ΔθΑΘ 

1013/87). Πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ππάξρεη,  ζε θάζε πξάμε 

ηξίηνπ πξνζψπνπ, κε ηελ νπν ία δηαηαξάζζεηαη,  θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

πξνζβνιήο ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε, σο πξνο η ηο δηάθνξεο 

εθθάλζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Γελ αξθεί φκσο απιή πξνζβνιή, 

αιιά επί πιένλ,  απαηηείηαη λα ε ίλαη θαη παξάλνκε. (ΑΠ 1508/88, ΝνΒ 

90, 63, ΔθΘεζ 3691/90, Αξκ. 90, 1172, ΔθΘεζ 3424/89, Αξκ. 89, 

1205 θαη εθεί ζρφιηα.  ΜΠξΘεζ 5072/90, Αξκ. 91, 847).  

Σν παξάλνκν είλαη επρεξέο λα δηαθξηβσζεί,  φηαλ ππάξρεη 

δηάηαμε πνπ απαγνξεχεη ζπγθεθξηκέλε πξάμε θαη πξνζβάιιεη θάπνηα 
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έθθαλζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, αλεμάξηεηα ζε πνην ηκήκα ηνπ 

δηθαίνπ, ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ, ππάξρεη απηή ε δηάηαμε, φπσο 

αληίζεηα ην παξάλνκν δελ ππάξρεη,  ζηηο πεξηπηψζεηο,  πνπ ην δίθαην 

δίλεη ξεηψο δηθαίσκα πξνζβνιήο νξηζκέλσλ εθθάλζεσλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ άιινπ [αξζξ. 284. 282 ΑΚ. 22 ΠΚ).  

Δμάιινπ, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, πξνζηαηεχεηαη θαη 

απφ ζεηξά δηαηάμεσλ ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο, σο πξνο ία αηνκηθά 

δηθαηψκαηα θαη η ηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο. Οη δηαηάμεηο ηνπ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ, ηεινχλ κεηαμχ ηνπο ζε εζσηεξηθή ινγηθή θαη λνκηθή ελφηεηα, 

νπφηε βάζεη ηεο ζεσξίαο  ησλ «αληαλαθιαζηηθψλ ελεξγεηψλ», ζηελ 

πεξηνρή ίνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη 

αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ, πνπ ζεζπίδνληαη απφ ην χληαγκα, ε λνκηθή 

ζεκαζία ησλ ζπληαγκαηηθψλ απηψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ δελ 

εμαληιείηαη,  ζηηο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο, σο πνιηηε ηαθήο εμνπζίαο θαη 

ησλ πνιηηψλ ζρέζεηο, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηηο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, 

σο ππνθεηκέλσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, έλλνκεο ζρέζεηο (Γ.  

Πιαληαλλάθνο, ν.π. ζει 165 θαη εθεί παξαπν κπέο, 6ι. θαη ΔθΘεζ 

3691/90, ν.π,, ΔθΘεζ 3424/89, ν.π.. ΜΠξΑζ 17115/88, ΝνΒ 37/89], 

270. 

Αθφκε, ζχκθσλα κε η ηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 §§ 1 έσο 5 

ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975. θαζέλαο κπνξεί λα εθθξάδεη θαη λα 

δηαδίδεη πξνθνξηθά, έγγξαθα θαη δηφ κέζνπ ηνπ ηφπνπ, ηνπο 

ζηνραζκνχο ηνπ, ηεξψληαο ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο . Ο ηχπνο είλαη 

ειεχζεξνο. Ζ ινγνθξηζία θαη θάζε άιιν πξνιεπηηθφ κέηξν 

απαγνξεχεηαη,  Καη'  εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε, κεηά απφ 

παξαγγειία ηνπ Δηζαγγειέα, κεηά ηελ θπθινθνξία· α) ιφγσ 

πξνζβνιήο ηεο ρξηζηηαληθήο θαη θάζε γλσζηήο ζξεζθείαο,  β)Λφγσ 

πξνζβνιήο ίνπ πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, γ) ιφγσ δεκνζηεχκαηνο, 

ην νπνίν απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο,  ζρεηηθά κε in ζχλζεζε, 

εμνπιηζκφ θαη δηάηαμε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ή ηε v νρχξσζε ηεο 
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ρψξαο ή ην νπνίν απνζθνπεί ζηε βίαηε αλαηξνπή ηνπ πνιηηεχκαηνο ή 

ζηξέθεηαη θαηά  ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ίνπ θξάηνπο θαη δ) ιφγσ 

αζέκλσλ δεκνζηεπκάησλ, ηα νπνία πξνζβάιινπλ έθδεια ηε δεκφζηα 

αηδψ, θαηά ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ νξίδεη  ν λφκνο. ' φιεο απηέο η ηο 

πεξηπηψζεηο, ν Δηζαγγειέαο, κέζα ζε ε ηθνζηηέζζεξηο ψξεο απφ ηελ 

θαηάζρεζε, νθείιεη  λα ππνβάιεη ηελ ππφζεζε ζην δηθαζηηθφ 

ζπκβνχιην θαη απηφ, ζε άιιεο εηθνζηηέζζεξηο ψξεο, λ'  απνθαλζεί γ ηα 

ηε δηαηήξεζε ή ηελ άξζε ηεο θαηάζρεζεο, αιιηψο ε ηειεπηαία αίξεηαη 

απηνδίθαηα. Δπίζεο,  ν λφκνο νξίδεη ίνπ ηξφπν ηεο, δηφ κέζνπ ηνπ 

ηχπνπ, πιήξνπο επαλφξζσζεο αλαθξηβψλ δεκνζηεπκάησλ. Σέινο, 

κεη'  άξζξα 37 θαη 38 ηνπ λ.  192/1938 "πεξί ηχπνπ" πνπ 

επαλαθέξζεθε ζε ηζρχ, κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 10/1975, νξίδεηαη,  σο 

ηξφπνο επαλφξζσζεο ηεο αλαγξαθήο αλαθξηβψλ εηδήζεσλ, ε 

θαηαρψξεζε θεηκέλσλ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο ζηελ 

εθεκεξίδα ή ην πεξηνδηθφ, πνπ δεκνζίεπζε ηελ είδεζε, ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζ' απηφ ηα άξζξα.  

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ πξνθχπηεη φηη 

απφ γεληθφηεξνπο ιφγνπο, πνπ αθνξνχλ ζην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ, γηα 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, γ ηα ηα γεγνλφηα ηεο εκέξαο, θαη γηα ηε 

δηαθψηηζε ηνπ,  ζε γεληθνχ ελδηαθέξνληνο δεηήκαηα έρεη επηβιεζεί ε 

πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ, ν νπνίνο, θαηά πξννξηζκφ, 

επηηειεί απηφ ην έξγν (ελεκέξσζε -δηαθψηηζε). Καηά ηελ επηηέιεζε 

φκσο ηνπ έξγνπ απηνχ, απφ ηνλ ηχπν, είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη,  

πξνζβνιή πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία ζε πεξίπησζε αλαγξαθήο 

αλαθξηβψλ εηδήζεσλ, είλαη πάληνηε παξάλνκε. ηελ πεξίπησζε απηή 

γελληνχληαη,  νη,  απφ η'  άξζξα 57, 914 θαη 59 ΑΚ, πξνβιεπφκελεο 

αμηψζεηο, γη '  άξζε ηεο πξνζβνιήο, παξάιεηςε ηεο, ζην κέιινλ,  

απνδεκίσζε θαη ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβε ο, εθείλνπ πνπ έρεη 

πξνζβιεζεί,  απφ ην δεκνζίεπκα (νχξιαο, ζηελ ΔξκΑΚ, αξζξ. 57 -

60, αξηζκ. 34, 56,  Α. Σνχζεο, Γελ. Αξρ. εθδ. 73, 6 -291 επ.,  
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Καξαθαηζάλε, ζηνλ Α.Κ. , Γεσξγηάδε-ηαζφενπιν, Αζηηθφο Κψδηθαο.  

Γεληθνί Αξραί, αξζξ.57, αξηζκ 1 επ.).  Δλφςεη,  φκσο, ηεο 

απαγφξεπζεο ηεο θαηάζρεζεο εληχπσλ, ζηελ έλλνηα ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα βηβιία (βι. Βνπγηνχθα, Σν Πνηληθφλ Γίθαηνλ 

ησλ Δηδηθψλ Πνηληθψλ Νφκσλ ΝνΒ Β ' ηεπρ. ζει. 205 επ.)  θαη ηα 

πεξηνδηθά, γίλεηαη εηδηθά γηα ηα βηβιία θαη πεξηνδηθά, πνπ έρνπλ ήδε 

εθδνζεί θαη θπθινθνξήζεη,  πξαθηηθά αδχλαηε ε εθαξκνγή ησλ πην 

πάλσ δηαηάμεσλ, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ άξζε ηεο πξνζβνιήο, 

θαη ηελ παξάιεηςε ηεο ζην κέιινλ θα η νη  νπνίεο ππνρσξνχλ κπξνζηά 

ζην γεληθφηεξν ζπκθέξνλ ηεο πξνζηαζίαο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ. 

Έηζη, ζε πεξίπησζε πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ επήιζε κε 

αλαθξηβείο ε ηδήζεηο, πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζε βηβιίν, πνπ έρεη 

εθδνζεί δελ είλαη δπλαηή νχηε ε άξζε  ηεο πξνζβνιήο, νχηε ε 

παξάιεηςε ηεο ζην κέιινλ, αθνχ απηφ ζα ήηαλ δπλαηά λα επηηεπρζεί 

κφλνλ κε ηελ θαηάζρεζε ηνπ βηβιίνπ ή κε ηελ απαγφξεπζε ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ, πξάγκα φκσο πνπ είλαη θαη'  απνηέιεζκα 

ηαπηφζεκν κε ηελ θαηάζρεζε, ε νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε ,  

απαγνξεχεηαη θαη επηηξέπεηαη,  κφλνλ ζηηο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο,  

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14 § 3 εδ. 6'  ηνπ πληάγκαηνο (ΜΠξΑΘ 

22338/96, ΝνΒ 45 (98), 73, ΜΠξΑΘ 8064/86, ΝνΒ 35 (187), 403, 

ΜΠξΖξ 345/79, ΝνΒ 27 (179), 1362).  

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε  ηελ θξηλφκελε αίηεζε, 

ηζρπξίδνληαη νη αηηνχληεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πξψην αηηνχλ λνκηθφ 

πξφζσπν, θαη ν δεχηεξνο αηηψλ, θπζηθφ πξφζσ πν, φηη  κε ηελ 

αλαγξαθή ζην "Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο" ζηε ιέμε -ιήκκα 

"Πφληηνο" ηνπ ραξαθηεξηζκνχ "ππεξβνιηθφ αθειήο, πνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί θαη αλφεηνο", πξνζβάιιεηαη ε ηηκή ηνπο, αθνχ ζίγεηαη ε 

εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ζπλείδεζε θαη επνκέλσο ε πξνζσπηθφηεηα 

ηνχο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 57 ΑΚ. Με Βάζε ηα παξαπάλσ, 

δεηνχλ Λφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο λα ξπζκηζηεί πξν ζσξηλά ε 
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θαηάζηαζε, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε αζθαιηζηηθά κέηξα θαη 

ζπγθεθξηκέλα, λ'  απαγνξεπζεί πξνζσξηλά ε θπθινθνξία -δηάζεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Λεμηθνχ, λα ππνρξεσζνχλ νη θαζψλ, λ'  απνζχξνπλ 

απφ ηελ θπθινθνξία [Βηβιηνπσιεία ή άιια θέληξα δηάζεζεο ηνπ) απη φ 

(Λεμηθφ), κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηε επίδνζε ηεο 

απνθάζεσο, δηαθνξεηηθά λα επηηξαπεί λα ηα πξάμνπλ νη αηηνχληεο, 

κε έμνδα ησλ θαζψλ θαη λ'  απεηιεζεί,  θαηά ηνπ πξψηνπ ησλ θαζψλ 

θαη θαηά ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δεπηέξνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

πξνζσπηθή θξάηεζε, δηαξθείαο ελφο (1) έηνπο, θαζψο θαη ρξεκαηηθή 

πνηλή 2.000.000 δξρ. ζηνλ θαζέλα σο κέζνλ αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο, θαη ζε πεξίπησζε, κε ζπκκφξθσζεο ηνπο, πξνο η ηο 

δηαηάμεηο ηεο απνθάζεσο πνπ ζα εθδνζεί.  

Ζ αίηεζε, σο επαξθψο σξηζκέλε, παξαδεθηά αζθείηαη,  ελψπηνλ 

ηνπ δηθαζηεξίνπ ηνχηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ, ζχκθσλα κε η'  άξζξα 682 επ., 683 § 1, 686 επ., 731, 732 

ΚΠνιΓ (Σδίθξαο, Αζθ. Μέηξα, έθδ. 73, ζει. 301, Σνχζεο, Γελ. Αξρ. § 

35), ην νπνίνλ (Γηθαζηήξην), ε ίλαη θαη θαηά ηφπνλ α ξκφδην, 

απνξξηπηφκελνπ ηoπ πεξί ηνπ αληίζεηνπ ηζρπξηζκνχ ησλ θαζψλ, νη 

νπνίνη δηαηείλνληαη φηη θαηά ηφπνλ αξκφδην ε ίλαη ην πξσηνδηθείν 

Αζελψλ, φπνπ εθθξεκεί ε απφ 9,6.98 αγσγή ησλ ήζε θαζψλ ε αίηεζε, 

θαηά ίσλ αηηνχλησλ, δηφηη ε άλσ εθθξεκήο ππφζεζε, δελ εί λαη ε θπξία 

ππφζεζε, κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 697 ΚΠνιΓ, αθνχ ε ελ Λφγσ 

αγσγή, έρεη σο αληηθείκελν ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηνπ επηδίθνπ 

πλεπκαηηθνχ έξγνπ (πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία), ελψ κε ηελ έλδηθε 

αίηεζε, δεηείηαη ε πξνζσξηλή πξνζηαζία ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

δηθαηψκαηνο ηεο πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ έρεη 

πξνζβιεζεί απφ ην πην πάλσ Λήκκα "Πφληηνο" (ΔθΑΘ 10801/91, ΔΛΓ 

32,1072, 4362/79, 10748/79 ΝνΒ 28,799 θαη 833).  

Καηά ηα Λνηπά, ε αίηεζε είλαη λφκηκε θαη Βαζίδεηαη σο πξνο 

ηνλ δεχηεξν αηηνχληα, θπζηθφ πξφζσπν, ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, 
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θαη ζ' απηή ηνπ άξζξνπ 947 § 1 ΚΠνΛΓ, (ΜΠξΚαηεξ 79/82 Αξκ. 36,  

814. ΜΠξΣξηπ 24/81 ΑξρΝ 32,207 - Γ 12,132), εθηφο απφ to αίηεκα, 

επηβνιήο πξνζσπηθήο θξάηεζεο, θαηά ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

δεπηέξνπ ησλ θαζψλ, αθνχ ε αίηεζε δελ ζηξέθεηαη νλνκαζηηθψο θαη'  

απηνχ (εθπξνζψπνπ) θαη ζπλεπψο δελ ε ίλαη δηάδηθνο ζηελ παξνχζα 

δίθε (Μπξίληαο, Αλαγθαζηηθή Δθηέιεζε, εθδ. Β' αξζξ. 1047, § 762, 

πεξ. β'  ζει. 2466. ΑΠ 1271/88 ΔιΓ 31,1241. 127/87 Γ 18,695. ΔθΑΘ 

12247/88 Γ 20.310. ΠνιΠξΑγξηλ 55/91 Αξκ. 91 , 446. ΜΠξΘεζ 

2204/90 Αξκ.  

91,464], Δπνκέλσο, πξέπεη ζηε ζπλέρεηα, λα εξεπλεζεί απφ 

νπζηαζηηθή άπνςε, αθνχ ην αηηνχκελν αζθαιηζηηθφ κέηξν, δελ νδεγεί 

ζε πιήξε ηθαλνπνίεζε ίνπ θπξίσο δηθαηψκαηνο (ΜΠξΑΘ 22338/96, 

ν.π.),  απνξξηπηφκελνπ ηνπ πεξί ηνπ αληηζέηνπ  ηζρπξηζκνχ ησλ 

θαζψλ.  

Όζνλ αθνξά φκσο ην πξψην αηηνχλ λνκηθφ πξφζσπν, ελφςεη 

ηνπ φηη απηά (λνκηθά πξφζσπα) απνιακβάλνπλ κελ ηεο πξνζηαζίαο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φρη φκσο, θαηά ην άξζξν 62 ΑΚ θαη ζηηο 

ζρέζεηο, πνπ πξνυπνζέηνπλ ηδηφηεηεο θπζηθνχ πξνζψπνπ, φπσ ο 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε (βι. Γηαλλφπνπινο, Γελ.Αξρ,. ππ'  

άξζξνλ 62, εκαληήξαο Γελ. Αξρ. ζει. 248, Γεσξγηάδεο -

ηαζνπνπινο, Αζηηθφο Κψδημ, Γελ. Αξρ. ππ' αξζξ. 62) νπφηε ην 

αηηνχλ λνκηθφ πξφζσπν, εζθαικέλα ππνιακβάλεη φηη ην επίδηθν 

δηθαίσκα αλήθεη ζ'  απηφ, ελψ θαηά λφκν, απηφ παξέρεηαη θαη'  αξρήλ, 

ζηα κέιε ηνπ θαη θαηά θαλφλα ην δίθαηνλ δελ αλαγλσξίδεη,  δηθαίσκα 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, γηα ηελ άζθεζε αηνκηθψλ αγσγψλ ησλ κειψλ 

ηνπ (βι. Σνχζεο, Γελ. αξρ. Δξγ. Γηθ. ζει. 242, ζεκ. 25], πξέπεη ε 

αίηεζε, σο πξνο  auto (λνκηθφ πξφζσπν) λ'  απνξξηθζεί,  σο κε λφκηκε 

(Κ, Μπέεο. ΠνΛ. Γ. ππ' αξζξ. 68, ζει. 360, ΜΠξΑΘ 17115/88, ν.π.).  

χκθσλα κε η ηο δηαηάμεηο ίσλ φξζξσλ 79 θαη 80 ΚΠνιΓ, κε ηελ 
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θπξία παξέκβαζε, ν παξεκβαίλσλ εηζάγεη θαη δεηά ηελ αλαγλψξηζε 

δηθήο ηνπ αμηψζεσο έλαληη πάλησλ ησλ θπξίσλ δηαδίθσλ, ησλ νπνίσλ 

θαζίζηαηαη αληίδηθνο, ελψ ν πξνζζέησο παξεκβαίλσλ, ζπκκαρεί κε 

ηνλ έλαλ θαη θαζίζηαηαη αληίδηθνο ηνπ άιινπ, αλαθχπηεη δε ε λνκηθή 

αλαγθαηφηεηα,  δει.  ην έλλνκν ζπκθέξνλ ίνπ, γ ηα ηελ άζθεζε 

πξφζζεηεο παξέκβαζεο, απφ ην φηη ε έθδνζε ηεο απνθάζεσο, ζε 

βάξνο εθείλνπ, ππέξ ίνπ νπνίνπ, παξεκβαίλεη,  ζα βιάςεη η ηο, θαηά ην 

ηδησηηθφ ή δεκφζην δίθαην, λνκηθέο ζρέζεηο ίνπ παξεκβαίλνληα, κε 

έλαλ απφ ηνπο δηαδίθνπο ή κε ην αληηθείκελν ηεο δίθεο, ιφγσ ησλ 

αληαλαθιαζηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο. Σν δηθαίσκα, πνπ ζέιεη λα 

πξνζηαηεπζεί,  ν πξνζζέησο παξεκβαίλσλ, ή ε λνκηθή ππνρξέσζε, 

πνπ ζέιεη λ'  απνθχγεη,  δελ ε ίλαη απαξαίηεην, λα έρεη πεξηνπζηαθφ 

ραξαθηήξα, αιιά ελδέρεηαη λα εληάζζεηαη θαη ζία δηθαηψκαηα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Δμάιινπ, δελ  αλαηξείηαη ε ζπλδξνκή ηνπ ελλφκνπ 

ζπκθέξνληνο, απφ ην φηη ν παξεκβαίλσλ ζα κπνξνχζε λ'  αζθήζεη 

απηνηειή αγσγή -αίηεζε, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκα ηνο, πνπ 

ζηεξίδεη ηελ παξέκβαζε ηνπ, θη απηφ, δηφηη ε άζθεζε ηεο πξφζζεηεο 

παξέκβαζεο, αληί ηεο απηνηεινχο αγσγήο-αίηεζεο, ελαξκνλίδεηαη 

πεξηζζφηεξν, κε ηελ αξρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο δίθεο (βι. Κ. Μπέε, 

ν.π. ππ' αξζξ. 79, 80, ζει. 432 -439 θαη εθεί παξ. ΑΠ 1260/83, Γ 

15,507). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη πξφζζεηεο ππέξ ησλ 

αηηνχλησλ, παξεκβάζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε αίηεκα, ηελ 

παξαδνρή ηεο αίηεζεο, αθνχ, ιφγσ ηνπ φηη εηέζε ζε θπθινθνξία ην 

πην πάλσ ιεμηθφ, πξνζβάιιεηαη θαη ε δηθή ηνπο (παξεκβαηλφλησλ) 

πξνζσπηθφηεηα, θαη'  άξζξνλ 57 ΑΚ, παξαδεθηά, αζθνχληαη,  σο 

λφκηκα ζπλεθδηθαδφκελεο (αξζξ. 246 ΚΠνιΓ), κε ηε λ αίηεζε, ελψπηνλ 

ηνπ δηθαζηεξίνπ ηνχηνπ, κε πξνθνξηθή δήισζε ζην αθξναηήξην, θαη'  

άξζξν 686 § 6 ΚΠνΛΓ (βι. Σδίθξαο, Αζθαιηζηηθά Μέηξα, εθδ. 85,  

ζει. 34], πιελ φκσο, πξέπεη λ'  απνξξηθζνχλ, σο κε λφκηκεο, αθελφο,  

φζνλ αθνξά ηηο πξφζζεηεο παξεκβάζεηο,  ππέξ ηνπ πξψηνπ αηηνχληα 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, δηφηη σο πξνο απηφ (αηηνχλ) ε αίηεζε, 
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απνξξίθζεθε, σο κε λφκηκε, ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ, 

αθεηέξνπ, δε δηφηη δελ ππάξρεη ην έλλνκν ζπκθέ ξνλ, πξνο άζθεζε 

πξφζζεηεο παξέκβαζεο, θαη γ ηα ηνλ δεχηεξν αηηνχληα, θπζηθφ 

πξφζσπν, γηα ηνλ ίδην παξαπάλσ ιφγν, δηφηη δει. ην επίδηθν 

δηθαίσκα παξέρεηαη θαηά θαλφλα ζηα κέιε ηνπ, θαη δελ 

λνκηκνπνηείηαη ην λνκηθφ πξφζσπν, γηα ηελ άζθεζε αηνκηθψλ 

αγσγψλ, ησλ κειψλ ηνπ (Σνχζεο, ν.π. Μπέεο, ν.π. ΜΠξΑΘ 17115/88 

ν.π.).  

Απφ ηηο έλνξθεο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ, ησλ δηαδίθσλ, πνπ 

εμεηάζηεθαλ ζην αθξναηήξην, απφ ηα έγγξαθα, πνπ απηνί (δηάδηθνη)  

πξνζθνκίδνπλ θαη επηθαινχληαη,  απφ ηα ζεκεηψκαηα, πνπ θαηέζεζαλ 

εληφο ηεο λνκίκνπ πξνζεζκίαο θαη γεληθά, απφ ηε δηαδηθαζία θαη 

ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, πηζαλνινγήζεθαλ ηα εμήο πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά: ν πξψηνο ησλ θαζψλ, ν νπνίνο δηαηειεί ηαθηηθφο 

θαζεγεηήο γισζζνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ζχκβνπινο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, επηθεθαιήο επηηειείνπ βνεζψλ, ζπλέηαμε 

ειιεληθφ Λεμηθφ (εξκελεπηηθφ -νξζνγξαθηθφ θαη εηπκνινγηθφ), κε ηνλ 

ηίηιν "Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο". Σν δεχηεξν ησλ θαζψλ, 

λνκηθφ πξφζσπν έζεζε ζε θπθινθνξία θαη δηάζεζε ην άλσ ιεμηθφ,  

πξν 5κήλνπ πεξίπνπ, αθνχ είρε ην δηθαίσκα ηεο έθδνζεο -

εθηχπσζεο-θπθινθνξίαο θαη δηάζεζεο απηνχ ( ιεμηθνχ). ην ελ ιφγσ 

ιεμηθφ θαη ζην ιήκκα -ιέμε "Πφληηνο" Ο πην πάλσ ζπγγξαθέαο -

ιεμηθνγξάθνο, παξαζέηεη θαη πξνζδίδεη ηηο εμήο εξκελείεο, "Πφληηνο" 

1) ν Έιιελαο, πνπ θαηάγεηαη απφ ηα παξάιηα λνπ Δπμείλνπ Πφληνπ, 

θπξ, ηεο Μηθξφο Αζίαο θαη ηεο πξψελ Δ...Γ. , νη  παιηλλνζηνχληεο 

απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε, 2) (κεηση -ζθσπηη.) ππεξ6νιηθά 

αθειήο, πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί κέρξη θαη αλφεηνο". ηε 

ζπγθεθξηκέλε δει. πεξίπησζε, ν πξψηνο ησλ θαζψλ, Γεψξγηνο 

Μπακπηληψηεο, κε ηελ άλσ ηδηφηεηα ηνπ, εθηφο απφ ηελ ακηγψο 

ελλνηνινγηθή ζεκαζία ηεο Λέμεο "Πφληηνο", απηφο δει. πνπ 
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πξνέξρεηαη απφ ία παξάιηα ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ, πξνζδίδεη θαη άιιε 

ζεκαζία, δειαδή ηνπ ππεξβνιηθά αθειή, πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη 

αλφεηνο, απνδίδεη δε ζηελ ηειεπηαία έλλνηα, ην γλψξηζκα ηνπ 

κεησηηθνχ  θαη ζθσπηηθνχ ραξαθηήξα.  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ιερζνχλ ηα εμήο: Καηά ηελ επηζηεκνληθή 

νξνινγία, ηελ νπνία πηνζεηεί;  ζην επίδηθν ιεμηθφ θαη ν ίδηνο ν πξψηνο 

ησλ θαζψλ, σο ζπγγξαθέαο θαη ζπληάθηεο απηνχ (ιεμηθνχ),  

ιεμηθνγξάθνο, Γεψξγηνο Μπακπηληψηεο, ιεμηθφ, απνηειείην 

ζπζηεκαηηθφ έξγν, πνπ ζπγθεληξψλεη θαη'  αιθαβεηηθή, σο επί ην 

πιείζηνλ ζεηξά, ιέμεηο κηαο γιψζζαο, θαη παξαζέηεη  θπξίσο ηελ 

ελλνηνινγηθή ζεκαζία ηνπο (εξκελεπηηθφ -εηπκνινγηθφ), αιιά θαη 

άιιεο πιεξνθνξίεο, δειαδή, γξακκαηηθέο, νξζνγξαθηθέο,  ζπληαθηηθέο 

(νξζνγξαθηθφ -ρξεζηηθφ). Καηά ζπλέπεηα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ην ιεμηθφ είλαη επηζηεκνληθφ έξγν, αθνχ ζηε ζχληαμή 

ηνπ, δελ κπνξεί λα πξνδεί νπνηνζδήπνηε, αιιά κφλνλ εθείλνο, ν 

νπνίνο έρεη επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη κάιηζηα ζπγθε θξηκέλε θαη 

εμεηδηθεπκέλε γλψζε ηεο έλλνηαο ησλ ιέμεσλ, πνπ παξαηίζεληαη,  

φπσο νη θηιφινγνη,  θαη πξννξηζκφο ηνπ είλαη φρη ε απιή θαηαγξαθή 

ησλ ιέμεσλ, αιιά ε θαηαγξαθή tow ιέμεσλ κε in ζσζηή ελλνηνινγηθή 

ζεκαζία ηνπο. δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη  ε ειιεληθή γιψζζα, είλαη 

γιψζζα θαη'  εμνρήλ πινχζηα ζε ιεμηιφγην. Καη ηνχην δηφηη ζθνπφο ηνπ 

ιεμηθνχ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, είλαη λα θαζνδεγεί ηνπο 

αλαγλψζηεο, ζηε ζσζηή ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη κέζα απφ 

απηφ (ιεμηθφ) λα δηαδάζθνληαη νη ηειεπηαίνη (αλαγλψζη εο), ψζηε λα 

εκπεδψζνπλ, κε ηνλ θαιιίηεξν δπλαηφ ηξφπν, ηνλ νξζφ γξαπηφ θαη 

πξνθνξηθφ ιφγν. Ζ αλάγθε λα παξαηίζεηαη ζην ιεμηθφ ε ζσζηή 

ελλνηνινγηθή ζεκαζία ησλ ιέμεσλ, πνπ είλαη επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλε θαη ζεκειησκέλε, θαη φρη δηαζηξεβισκέλε θαη 

θαθνπνηεκέλε ειιεληθή γιψζζα, ε ίλαη απφιπηα επηηαθηηθή, δηφηη ζην 

ιεμηθφ αλαηξέρνπλ φζνη δεηνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ηε ζεκαζία κηαο 
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ιέμεσο, αιιά θπξίσο απεπζχλεηαη ζηε καζεηηψζα λενιαία,  ε νπνία 

έηζη,  δηακνξθψλεη ηε γισζζηθή ηεο θαιιηέπεηα θαη αλαβαζκίδεη ην 

πλεπκαηηθφ ηεο επίπεδν. Άιισζηε,  ην ιεμηθφ δελ είλαη έλα 

επηζηεκνληθφ έξγν, ην νπνίνλ έζησ θαη εάλ πεξηέρεη αλαθξηβείο 

πιεξνθνξίεο, ελαπφθεηηαη ζηελ επρέξεηα ηνπ αλαγλψζηε λα αζπαζζεί 

ή φρη ην πεξηερφκελν ηνπ, αιιά απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θπξίσο 

αλαγλσζηηθφ  θνηλφ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε θαη ε 

καζεηηψζα λενιαία,  ε νπνία γαινπρείηαη,  φπσο θαη νη επεξρφκελεο 

γελεέο, ζηε ζσζηή εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.  

  
 
 

Αξηζκφο Απνθάζεσο 

10393/2000 

  

ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 

  

Απνηεινχκελν απφ ηνπο Γηθαζηέο: Φίιηππα Πεληψ, Πξφεδξν Πξσην- δηθψλ, 
Γξππάξε Αζπαζία, Πξσηνδίθεο – Δηζεγήηξηα, Βαζηινδεκεηξάθε Γέζπνηλα, 
Πξσηνδίθεο θαη απφ ην Γξακκαηέα Κσλζηαληίλν νχιν.  

πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 19-10-2000, γηα λα δηθάζεη ηελ 
ππφζεζε κεηαμχ: 

Σνπ ελάγνληνο Γεκήηξε Βαιαζθαληδή, θαηνίθνπ Αζελψλ, Δθδφηε, ησλ 
Δθδφζεσλ ―Νέα χλνξα‖, ηνλ νπνίν εθπξνζψπεζε ε πιεξεμνχζηα 
δηθεγφξνο ηνπ Μαξία Κνζζίδα. 

Σεο ελαγνκέλεο εηαηξείαο εθδφζεσλ βηβιίσλ ―Α. Α. ΛΗΒΑΝΖ & IΑ E.E θαη 
ήδε ηνπ ―Δθδνηηθνχ Οξγαληζκνχ Ληβάλε ΑΒΔ‖, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη 
εθπξνζσπείηαη λφκηκα, ηελ νπνία εθπξνζψπεζε ν πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο 
ηεο Παλαγηψηεο Εαρφπνπινο. 

Ο Δλάγσλ δήηεζε λα γίλεη δεθηή ε απφ 21 Ηνπιίνπ 1989 αγσγή ηνπ (αξηζ. 
εθζ. θαηαζ. 7454/89). 
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Σν Γηθαζηήξην κε ηελ ππ‘ αξηζκ. 5322/1990 απφθαζή ηνπ, δηέηαμε 
απνδείμεηο. 

Ήδε ε ππφζεζε εηζάγεηαη γηα λέα ζπδήηεζε κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ 
απνδείμεσλ. Ζ ζρεηηθή θιήζε θαηαηέζεθε κε γεληθφ αξηζκφ 71189/1999 θαη 
αξηζκφ θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ 2767/1999, πξνζδηνξίζηεθε γηα ηελ δηθάζηκν 
ηεο 19-10-2000 θαη γξάθηεθε ζην πηλάθην Ζ3/14. 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, νη πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη ησλ δηαδίθσλ, 
δήηεζαλ λα γίλνπλ δεθηά φζα αλαθέξνληαη ζηηο πξνηάζεηο ηνπο. 

ΑΦΟΤ ΜΔΛΔΣΖΔ ΣΖ ΓΗΚΟΓΡΑΦΗΑ 

ΚΔΦΣΖΚΔ ΚΑΣΑ ΝΟΜΟ  

Ο ελάγσλ κε ηελ απφ 4-10-1999 (αχμ. αξηζ. θαη. 2767/1999) θιήζε ηνπ 
λνκφηππα επαλαθέξεη ηελ απφ 21-7-1989 αγσγή απηνχ γηα λα ζπδεηεζεί 
πεξαηηέξσ, κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ απνδείμεσλ πνπ δηέηαμε ην Γηθαζηήξην 
κε ηελ ππ' αξηζκ. 5322/1990 απφθαζε - πξάμε ηνπ. 

Καηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 2, 16 θαη 24 ηνπ Α.Ν. 1998/1939 ―πεξί 
ζεκάησλ‖, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λφκν 3205/1955 - νη νπνίεο 
εθαξκφδνληαη ελ πξνθεηκέλσ θαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ 2239/1994, σο εθ 
ηνπ ρξφλνπ πνπ θέξεηαη φηη έιαβε ρψξα θαηά ηελ αγσγή ε πξνζβνιή ηνπ 
ζήκαηνο ηνπ ελάγνληνο – ζήκα ζεσξείηαη θάζε ζεκείν ρξήζηκν γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνέιεπζεο ησλ πξντφλησλ απφ νξηζκέλε βηνκεραληθή, 
γεσξγηθή ή θηελνηξνθηθή επηρείξεζε, θαζψο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο 
εκπνξίαο απφ νξηζκέλε εκπνξηθή επηρείξεζε. Ζ θαηαρψξηζε ηνπ ζήκαηνο 
παξέρεη κφλν ζηνλ θαηαζέηε ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηεο 
ρξεζηκνπνηήζεψο ηνπ επί ησλ πξντφλησλ ή εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία 
πξννξίδεηαη λα δηαθξίλεη, φπνηνο δε ρξεζηκνπνηεί, παξαπνηεί ή απνκηκείηαη 
ζήκα πνπ αλήθεη ζε άιινλ κπνξεί λα ελαρζεί γηα παξάιεηςε ή απνδεκίσζε. 
χκθσλα κε φζα γίλνληαη δεθηά απφ ηελ επηζηήκε θαη ηε λνκνινγία, σο 
πξνο ηελ εξκελεία ησλ πην πάλσ φξσλ, ε κελ παξαπνίεζε ηνπ ζήκαηνο 
ζπλίζηαηαη ζηελ πηζηή ή θαηά θχξηα κέξε αληηγξαθή ηνπ, ε δε απνκίκεζε 
απηνχ ζηελ ηδηαίηεξε πξνζέγγηζε πξνο ην μέλν ζήκα, ε νπνία, σο 
εμαξηψκελε απφ ηελ νπηηθή ή ερεηηθή εληχπσζε, ηελ νπνία πξνθαιεί ε φιε 
παξάζηαζε, αλεμάξηεηα απφ ηηο επηκέξνπο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, είλαη 
δπλαηφ λα πξνθαιέζεη ζην θνηλφ (θαη φρη ζηνλ ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφ 
θαηαλαισηή) ζχγρπζε σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ηνπ πξντφληνο κηαο 
ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο (ηΔ 4319, 4321, 4322/1983, ΝνΒ 33, 1757, 
ηΔ 5278/1983, ΝνΒ 33, 1757, ηΔ 4214, 4215/1985, ΓηνηθΓλε 24, 186 - 
187). Δμάιινπ, θαηά ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 146/1914 ―πεξί αζεκίηνπ 
αληαγσληζκνχ‖ απαγνξεχεηαη θαηά ηηο εκπνξηθέο ή βηνκεραληθέο 
ζπλαιιαγέο θάζε πξάμε πνπ γίλεηαη πξνο ην ζθνπφ αληαγσληζκνχ θαη 
αληίθεηηαη ζηα ρξεζηά ήζε. Με βάζε ηε δηάηαμε απηή πξνζηαηεχεηαη 
επηθνπξηθά, φηαλ δειαδή δελ επαξθεί ε πξνζηαζία απφ ηνλ Α.Ν. 1998/1939, 
θαη ην ζήκα πνπ έρεη λφκηκα θαηαηεζεί. Απαηηείηαη φκσο ζηελ πεξίπησζε 
απηή ε ζπλδξνκή θαη ησλ δχν πξνυπνζέζεσλ ηεο ελ ιφγσ δηαηάμεσο, 
δειαδή ν ζθνπφο αληαγσληζκνχ θαη ε αληίζεζε πξνο ηα ρξεζηά ήζε, ζαλ 
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θξηηήξην ησλ νπνίσλ ρξεζηκεχνπλ νη πεξί θνηλσληθήο εζηθήο αληηιήςεηο ηνπ 
κέζνπ αλζξψπνπ, δειαδή νη ηδέεο ηνπ νξζά θαη δίθαηα ζθεπηφκελνπ 
αλζξψπνπ, ν νπνίνο θηλείηαη κέζα ζην ζρεηηθφ θχθιν ησλ εκπνξηθψλ, 
βηνκεραληθψλ θαη γεσξγηθψλ ζπλαιιαγψλ (ΔθΑζ 447/1981, ΔΔκπΓ ΛΓ, 
313, ΔθΑζ 3555/1975, ΝνΒ 23, 959). Πεξαηηέξσ, απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 13 παξ. 1 θαη 14 ηνπ ηδίνπ σο άλσ Ν. 146/1914 ζαθψο πξνθχπηεη 
φηη εθείλνο ν νπνίνο θάλεη θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ρξήζε νλφκαηνο, εκπνξηθήο 
επσλπκίαο ή ηδηαίηεξνπ δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο θαηαζηήκαηνο ή 
βηνκεραληθήο επηρεηξήζεσο ή εληχπνπ θαηά ηξφπν πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη ζχγρπζε κε ην φλνκα, ηελ εκπνξηθή επσλπκία ή ην ηδηαίηεξν 
δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ην νπνίν άιινο λφκηκα κεηαρεηξίδεηαη, κπνξεί λα 
ππνρξεσζεί απφ ηνλ ηειεπηαίν ζε παξάιεηςε ηεο ρξήζεσο θη αλ αθφκε ε 
ρξήζε γίλεηαη κε κεξηθέο παξαιιαγέο, εθφζνλ απηέο δελ απνθιείνπλ ηνλ 
θίλδπλν ηεο ζπγρχζεσο. Βάζεη ηεο δηαηάμεσο απηήο παξέρεηαη πξνζηαζία 
θαηά ηελ αξρή ηεο πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ πξψην ν νπνίνο έθαλε ρξήζε ηεο 
επσλπκίαο ή ηνπ δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο, έλαληη ηνπ δεπηέξνπ ν νπνίνο 
θάλεη ρξήζε φκνηαο επσλπκίαο ή δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο θαηά ηξφπν πνπ 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε. Γηα ηελ παξνρή, ζηνλ βιαπηφκελν, 
έλλνκεο πξνζηαζίαο πξνο παξάιεηςε, αξθεί φηη απφ ηελ θαηά ηα άλσ 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ νλφκαηνο, ηεο εκπνξηθήο επσλπκίαο ή ηνπ ηδηαίηεξνπ 
δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχζε ν δηθαηνχρνο θαη 
σο ζήκα, κπνξεί λα επέιζεη ζχγρπζε σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ηνπ 
εκπνξεχκαηνο, ρσξίο λα απαηηείηαη αλαγθαία θαη ε επέιεπζε ηεο 
ζπγρχζεσο. Ζ δπλαηφηεηα δε ηεο ζπγρχζεσο θξίλεηαη αληηθεηκεληθά θαη είλαη 
αλεμάξηεηε θάζε αζέκηηεο αληαγσληζηηθήο πξνζέζεσο, δεδνκέλνπ φηη ν 
λνκνζέηεο απέβιεςε ζηελ απνθαηάζηαζε ζαθήλεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο, 
πξνο σθέιεηα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Ο παξαβάηεο ησλ σο άλσ 
δηαηάμεσλ κπνξεί λα ππνρξεσζεί ζε παξάιεηςε ηεο ρξήζεσο ηνπ 
δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ηελ πξνεθηεζείζα 
ζχγρπζε (ΑΠ 711/1988, ΔιΓηθ 30, 1161 κε θάησ απφ απηή ζεκείσζε Κ. 
Λπκπεξφπνπινπ, ΑΠ 1409/1980, ΑΠ 790/1981, ΔΔκπΓ ΛΒ 451, 466, Ν. 
Ρφθα, Aζέκηηoο Αληαγσληζκφο ζει. 132 - 134). Πεξαηηέξσ, κε ηε δηάηαμε 
ηνπ άξζξνπ 22 εδ. ηειεπηαίν ηνπ Ν. 146/1914 νξίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ πεξί 
αγσγήο επί παξαιείςεη πνπ εγείξεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 
ηνχηνπ, κπνξεί ην δηθαζηήξην ζηελ απφθαζή ηνπ λα δψζεη ηελ άδεηα ζηνλ 
ληθψληα λα δεκνζηεχζεη κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία ην δηαηαθηηθφ ηεο 
απνθάζεσο κε δαπάλεο ηνπ εηηεζέληνο. Γηάηαμε αληίζηνηρε κε ηελ 
ηειεπηαία δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Α.Ν 1998/1939 ―πεξί ζεκάησλ‖ ή άιιν 
ζπλαθέο λνκνζέηεκα. Απφ ηα παξαπάλσ παξέπεηαη φηη γηα λα κπoξεί λα 
ππνβιεζεί αίηεκα παξνρήο άδεηαο δεκνζίεπζεο ηνπ δηαηαθηηθνχ ηεο 
απφθαζεο κε έμνδα ηνπ ελαγνκέλνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ εγείξεηαη αγσγή 
γηα παξάιεηςε ηεο ρξήζεσο ζήκαηνο απφ ηξίην, πξέπεη ε αγσγή απηή λα 
πεξηέρεη θαη βάζε πνπ ζεκειηψλεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
146/1914 ―πεξί αζεκίηνπ αληαγσληζκνχ‖, δειαδή λα εθηίζεηαη ζηελ αγσγή 
φηη ε παξάλνκε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο απφ ηνλ ελαγφκελν ηξίην έγηλε κε 
ζθνπφ αληαγσληζκνχ ηνπ ελάγνληνο δηθαηνχρνπ ηνπ ζήκαηνο θαη θαηά 
ηξφπν πνπ αληίθεηηαη ζηα ρξεζηά ήζε (ΑΠ 525/1985, ΝνΒ 34, 195, ΑΠ 
15/1972, ΝνΒ 20, 500, ΔθΑζ 454/1990, ΔΔκπΓ 1991, 530). Δμ άιινπ, απφ 
ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 62, 64 παξ. 2 εδ α, 118, 216, 
866, 946, 947 θαη 1057 ηνπ ΚΠνιΓ ζπλάγεηαη φηη, φηαλ δεηείηαη ε θαηαδίθε 
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ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζε πξνζσπηθή θξάηεζε θαη 
ρξεκαηηθή πνηλή γηα ηελ εθπιήξσζε παξνρήο πνπ νθείιεη ην λνκηθφ 
πξφζσπν, πξέπεη λα ζηξέθεηαη ε αγσγή θαη θαηά ηνπ εθπξνζψπνπ 
νλνκαζηηθψο, δηαθνξεηηθά ην ζρεηηθφ αίηεκα ηεο αγσγήο είλαη απνξξηπηέν 
σο απαξάδεθην ιφγσ ηεο ανξηζηίαο ηνπ (ΑΠ 127/Η987, ΝνΒ 35, 1402). 
Σέινο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1-5 ηνπ ηζρχνληνο 
πληάγκαηνο, θαζέλαο κπνξεί λα εθθξάδεη θαη λα δηαδίδεη πξνθνξηθά, 
έγγξαθα θαη δηα κέζνπ ηνπ ηχπνπ ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ, ηεξψληαο ηνπο 
λφκνπο ηνπ Κξάηνπο. Ο ηχπνο είλαη ειεχζεξνο. Ζ ινγνθξηζία θαη θάζε άιιν 
πξνιεπηηθφ κέηξν απαγνξεχνληαη. Καη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε, 
κεηά απφ παξαγγειία ηνπ Δηζαγγειέα, κεηά ηελ θπθινθνξία: α) ιφγσ 
πξνζβνιήο ηεο Υξηζηηαληθήο θαη θάζε γλσζηήο ζξεζθείαο, β) ιφγσ 
πξνζβνιήο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, γ) ιφγσ δεκνζηεχκαηνο, ην 
νπνίν απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζε, εμνπιηζκφ θαη 
δηάηαμε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ή ηελ νρχξσζε ηεο ρψξαο ή ην νπνίν 
απνζθνπεί ζηε βίαηε αλαηξνπή ηνπ πνιηηεχκαηνο ή ζηξέθεηαη θαηά ηεο 
εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ Κξάηνπο, δ) ιφγσ αζέκλσλ δεκνζηεπκάησλ, ηα 
νπνία πξνζβάιινπλ έθδεια ηε δεκνζία αηδψ, θαηά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
νξίδεη ν λφκνο. ‘ φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν Δηζαγγειέαο, κέζα ζε 
εηθνζηηέζζεξηο ψξεο απφ ηελ θαηάζρεζε, νθείιεη λα ππνβάιιεη ηελ ππφζεζε 
ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην θαη απηφ, ζε άιιεο εηθνζηηέζζεξηο ψξεο, λ‘ 
απνθαλζεί γηα ηε δηαηήξεζε ή ηελ άξζε ηεο θαηάζρεζεο, αιιηψο ε ηειεπηαία 
αίξεηαη απηνδηθαίσο. Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ην χληαγκα, 
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, απαγνξεχεη, πιελ 
ησλ αλαθεξνκέλσλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ, ηελ θαηάζρεζε εληχπσλ, 
ζηελ έλλνηα ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα βηβιία (βι. Κ. Βνπγηνχθα, 
―ην Πνηληθφλ Γίθαηνλ ησλ Δηδηθψλ Πνηληθψλ Νφκσλ‖ Σνκ. Β', ζει. 205 επ.). 
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ηελ ππφ θξίζε αγσγή ν ελάγσλ ηζρπξίδεηαη 
φηη ην έηνο 1970 θαηέζεζε λφκηκα σο ζήκα θαη έγηλε δεθηφ κε απφθαζε ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ εκάησλ, ηνλ ηίηιν ―ΝΔΑ ΤΝΟΡΑ‖, πνπ απνηειεί δίθε ηνπ 
πλεπκαηηθή δεκηνπξγία, ηνλ νπνίν απφ ηφηε ρξεζηκνπνηεί σο δεισηηθφ θαη 
δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηεο πνηθίιεο εθδνηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, 
πεξηιακβάλνπζαο κεληαίν ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ, βηβιία θαη άιιεο 
πεξηνδηθέο εθδφζεηο θαη εθεκεξίδα, έρεη δε ζπλδεζεί απφιπηα κε ηελ 
πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηε ινγνηερληθή θαη πλεπκαηηθή ηνπ παξνπζία ζηηο 
ζπλαιιαγέο. Όηη ε ελαγνκέλε απφ ην έηνο 1972 απφ ππαηηηφηεηά ηεο θαη κε 
ζθνπφ αληαγσληζκνχ πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα ρξεζηά ήζε, 
ρξεζηκνπνηεί σο δηαθξηηηθφ ηίηιν, γλψξηζκα ηεο εθδνηηθήο ηεο επηρείξεζεο 
θαη σο ηίηιν - επηγξαθή ηνπ θαηαζηήκαηφο ηεο ζηελ Αζήλα, πνπ έρεη σο 
αληηθείκελν εκπνξίαο ηελ πψιεζε ησλ βηβιίσλ, ην πξναλαθεξφκελν ζήκα 
ηνπ, κε ζπλέπεηα λα πξνθαιείηαη ζχγρπζε ζην κέζν θαηαλαισηή σο πξνο 
ηελ πξνέιεπζε ησλ βηβιίσλ. Γηα ην ιφγν δε απηφ δεηεί ηελ άξζε ηεο 
πξνζβνιήο ηνπ ζήκαηφο ηνπ θαη ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ ηδηνθηεζίαο, εηδηθφηεξα 
δε λα απαγνξεπζεί ζηελ ελαγνκέλε (θαη ζε φπνηνλ έιθεη δηθαηψκαηα απφ 
απηήλ) λα ρξεζηκνπνηεί σο ζήκα, δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ή ηίηιν ζηα πξντφληα 
ηεο εθδνηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (βηβιία), αιιά θαη σο ηίηιν ηνπ 
θαηαζηήκαηφο ηεο ην σο άλσ ζήκα ηνπ, λα δηαηαρζεί ε θαηάζρεζε ησλ 
βηβιίσλ θαη άιισλ εληχπσλ ηεο ελαγνκέλεο, ηα νπνία ηέζεθαλ ζηελ 
θπθινθνξία κε ηελ έλδεημε φηη εθδφζεθαλ απφ ηα ―ΝΔΑ ΤΝΟΡΑ‖, θαζψο 
θαη ηεο πηλαθίδαο επηγξαθήο απφ ην θαηάζηεκά ηεο, λα απεηιεζεί θαηά ησλ 
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δηαρεηξηζηψλ θαη ησλ εηαίξσλ κειψλ ηεο ελαγνκέλεο ρξεκαηηθή πνηλή 
100.000 δξαρκψλ θαη πξνζσπηθή θξάηεζε δηαξθείαο 12 κελψλ, γηα ηελ 
πεξίπησζε κε ζπκκνξθψζεψο ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο πνπ ζα 
εθδνζεί, λα δηαηαρζεί ε δηα ηνπ ηχπνπ δεκνζίεπζε ηνπ δηαηαθηηθνχ ηεο 
απφθαζεο απηήο θαη λα επηβιεζεί ε δηθαζηηθή ηνπ δαπάλε ζε βάξνο ηεο 
ελαγνκέλεο. Με ην πεξηερφκελo απηφ θαη ηα αληίζηνηρα αηηήκαηα ε αγσγή 
παξαδεθηά εηζάγεηαη λα ζπδεηεζεί ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ (άξζξα 
18 πεξ. 1 θαη 25 ηνπ ΚΠνιΓ), θαηά ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία, είλαη δε, ελφςεη 
θαη ησλ φζσλ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, λφκηκε, ζηεξηδφκελε ζηηο δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 1 , 2, 3, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 29, 35 ηνπ Α.Ν 1998/1939 ―πεξί 
ζεκάησλ‖, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3205/1955, 1, 10, 13, 14, 22 ηνπ λ. 
146/1944 ―πεξί αζεκίηνπ αληαγσληζκνχ‖, 57 , 58, 59, 60 ΑΚ (γηα ηελ χπαξμε 
πξνζβνιήο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κε ηελ πξνζβνιή ηνπ ζήκαηνο βι. 
Λ. Κνηζίξε, Γίθαην πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 1986, ζει. 35, 39, Γ. Κνπκάλην 
Ζ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζει. 102, Ρφθα, Αζέκηηνο αληαγσληζκφο, ζει. 157, 
Αζπξνγέξαθα ΝνΒ 17, 576, 578, Παπαθσλζηαληίλνπ ΝνΒ 13, 149 επ., 
Πνι.Πξ.Αζ 5701/1986, ΔΔκπΓ 1987, 645) θαη 176 ηνπ ΚΠνιΓ. Σα αηηήκαηα 
φκσο: α) πεξί απεηιήο θαηά ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ησλ εηαίξσλ κειψλ ηεο 
ελαγνκέλεο ρξεκαηηθήο πνηλήο θαη πξνζσπηθή θξάηεζεο θαη β) πεξί 
θαηαζρέζεσο ησλ βηβιίσλ θαη εληχπσλ ηεο ελαγνκέλεο πνπ ηέζεθαλ ζε 
θπθινθνξία κε ηελ έλδεημε φηη εθδφζεθαλ απφ ηα ―ΝΔΑ ΤΝΟΡΑ‖, είλαη 
απνξξηπηέα, ην κελ πξψην σο αφξηζην θαη ζπλεπψο απαξάδεθην, ελφςεη 
ηνπ φηη ε έλδηθε αγσγή δελ ζηξέθεηαη νλνκαζηηθψο θαηά νξηζκέλσλ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ σο εθπξνζψπσλ ηεο ελαγνκέλεο εηαηξίαο, ην δε 
δεχηεξν σο κε λφκηκν, ελφςεη ηνπ φηη εκπίπηεη ζηελ απαγφξεπζε ηνπ 
άξζξνπ 14 παξ. 3 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο. 

Καηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 2, 6, 13, 16 θαη 24 ηνπ Α.Ν 1998/Η939 
―πεξί ζεκάησλ‖, φπνηνο έρεη θαηαζέζεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 
απηνχ, νξηζκέλν ζήκα, αλ ην ζήκα απηφ έγηλε ακεηάθιεηα δεθηφ απφ ην 
δηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην εκάησλ, απνθηά ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα ην 
ρξεζηκνπνηεί απφ ηελ εκέξα πνπ ππέβαιε ηε ζρεηηθή δήισζε θαη κπνξεί λα 
δεηήζεη απφ ην Γηθαζηήξην λα απαγνξεχζεη ζε φπνηνλ ρξεζηκνπνηεί, 
παξαπνηεί ή απνκηκείηαη ην ζήκα απηφ λα ζπλερίζεη ηηο πξάμεηο απηέο ή λα 
ηνλ ππνρξεψζεη λα ηνλ απνδεκηψζεη ή θαη ηα δχν. Δμάιινπ, θαηά ηε δηάηαμε 
ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ πην πάλσ αλαγθαζηηθνχ λφκνπ, γηα ηα ζέκαηα εθείλα, γηα 
ηα νπνία, θαηά ην λφκν απηφ, είλαη αξκφδηα ηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα 
εκάησλ, δελ έρνπλ αξκνδηφηεηα ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα, γηα ηα νπνία είλαη 
ππνρξεσηηθέο νη απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ ζεκάησλ. Πεξαηηέξσ, θαηά ηε 
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 1 ηνπ πην πάλσ λφκνπ, ην ζήκα δηαγξάθεηαη, 
κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ζεκάησλ, αλ ζπληξέμεη κία απφ ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηάηαμε απηή, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
πεξηιακβάλνληαη: α) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν δηθαηνχρνο ηνπ 
ζήκαηνο, κέζα ζε ηξία ρξφληα απφ ηελ θαηαρψξηζε, δελ ζέζεη ζε 
θπθινθνξία πξντφληα κε ην ζήκα θαη β) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν 
δηθαηνχρνο παχζεη λα θπθινθνξεί πξντφληα κε ην ζήκα επί δχν ρξφληα, ηα 
δε απνηειέζκαηα ηεο απνθάζεσο απηήο αξρίδνπλ απφ ηελ εκέξα πνπ ζα 
γίλεη ακεηάθιεηε (παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ). Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ 
πξναλαθεξνκέλσλ δηαηάμεσλ πξνθχπηεη, αθελφο κελ φηη ζε πεξίπησζε 
πνπ ην ζήκα έγηλε ακεηάθιεηα δεθηφ κε απφθαζε ησλ δηθαζηεξίσλ 
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ζεκάησλ, ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα αξλεζνχλ ηελ 
πξνζηαζία ηελ νπνία πξνβιέπεη ν λφκνο, αιιά δεζκεχνληαη απφ ην 
δεδηθαζκέλν ηεο ακεηάθιεηεο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ ζεκάησλ, ζρεηηθά 
κε ην φηη ζπλέηξεραλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξαδνρή ηνπ ζήκαηνο, 
αθεηέξνπ δε φηη αλ ζπληξέμεη θάπνηνο ιφγνο γηα ηε δηαγξαθή ηνπ ζήκαηνο, ν 
δηθαηνχρνο δελ ράλεη απφ απηφ θαη κφλν ην ιφγν ην δηθαίσκά ηνπ ζην ζήκα, 
αιιά ρξεηάδεηαη λα εθδνζεί πξψηα απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ζεκάησλ γηα 
ηε δηαγξαθή. Αλ ηέηνηα απφθαζε δελ εθδνζεί, ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα δελ 
έρνπλ δηθαηνδνζία λα εμεηάζνπλ αλ ζπλέηξεμε ιφγνο δηαγξαθήο θαη πνιχ 
πεξηζζφηεξν λα αξλεζνχλ ηελ πξνζηαζία ηελ νπνία παξέρεη ν λφκνο ζην 
δηθαηνχρν ζήκαηνο γηα ην ιφγν απηφ (Ν. Ρφθαο, Γίθαηνλ εκάησλ, ζει. 135, 
179, Ζ. Σζάγθαξεο Δκπ. Κψδ. Σνκ. Β' ζει. 296, 316, Μ. Μνπκνχξεο, Ζ 
δηαγξαθή ζήκαηνο παξ. 13 ΗV, ζει. 58-59, ΔθΑζ 1961/1986, ΔιΓηθ 28, 
125). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ελαγνκέλε κε ηηο έγγξαθεο πξνηάζεηο 
ηεο πνπ θαηαηέζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο πξνέβαιε ηνπο 
ηζρπξηζκνχο: 1 ) φηη ην επίδηθν ζήκα έρεη δηαγξαθεί θαη 2) φηη ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο δηαγξαθήο απηνχ, ελφςεη ηνπ φηη ν ελάγσλ έπαςε λα 
θπθινθνξεί πξντφληα κε ην ίδην ζήκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηεο 
δηεηίαο. Οη πξναλαθεξφκελνη ηζρπξηζκνί είλαη απνξξηπηένη, ν πξψηνο απφ 
απηνχο σο αφξηζηνο θαη ζπλεπψο αλεπίδεθηνο δηθαζηηθήο εθηηκήζεσο, 
θαζφζνλ δελ αλαθέξεη ε ελαγνκέλε φηη ε ελ ιφγσ δηαγξαθή έγηλε κε 
(ακεηάθιεηε) απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ζεκάησλ, απαξαίηεηεο, θαηά ηα 
πξνεθηεζέληα, γηα λα απνιέζεη ν ελάγσλ ην επί ηνπ ζήκαηνο δηθαίσκά ηνπ, 
ν δε δεχηεξνο σο κε λφκηκνο, θαζφζνλ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη 
παξαπάλσ, ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα δελ έρνπλ δηθαηνδνζία λα εξεπλήζνπλ 
αλ αλέθπςε θάπνηνο ιφγνο δηαγξαθήο ηνπ ζήκαηνο, φπσο είλαη ε αρξεζία 
ηνπ, εθφζνλ γηα ην ιφγν απηφ δελ δηαηάρζεθε, κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ 
ζεκάησλ, ε δηαγξαθή ηνπ. 

Καηά ηελ έλλνηα ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 281 ΑΚ, ην δηθαίσκα ζεσξείηαη 
σο αζθνχκελν θαηαρξεζηηθψο, πιελ άιισλ, φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
δηθαηνχρνπ πνπ πξνεγήζεθε ηεο αζθήζεψο ηνπ θαη ε πξαγκαηηθή 
θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψζεθε θαηά ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε δελ 
δηθαηνινγνχλ επαξθψο ηε κεηαγελέζηεξε ελάζθεζή ηνπ, απφ ηελ νπνία 
πξνθχπηεη, αληηζέησο, πξνθαλήο ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο θαιήο πίζηεσο. 
Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ηεο καθξάο αδξάλεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ, ππάξρεη 
ηέηνηα θαηάρξεζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ, πξνζζέησο, πεξηζηαηηθά αλαγφκελα 
ζηνλ ίδην ρξφλν θαη ζηελ φιε ζπκπεξηθνξά ηφζν απηνχ, φζν θαη ηνπ 
απνθξνχνληνο ην δηθαίσκα, απφ ηα νπνία γελλάηαη ζηνλ ππφρξεν ε 
πεπνίζεζε φηη δελ πξφθεηηαη λα αζθεζεί θαη' απηνχ, έηζη ψζηε ε, κε ηε 
κεηαγελέζηεξε άζθεζε, επηδίσμε αλαηξνπήο ηεο δεκηνπξγεζείζαο 
θαηαζηάζεσο, λα ζπλεπάγεηαη επαρζείο γηα ηνλ ππφρξεν επηπηψζεηο. 
Πεξαηηέξσ, νη πξάμεηο ηνπ ππνρξένπ θαη ε δηακνξθσζείζα ππέξ απηνχ 
θαηάζηαζε πξαγκάησλ, είλαη αλαγθαίν λα ηεινχλ ζε αηηηψδε ζρέζε πξνο 
ηελ πξνεγνχκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθαηνχρνπ, αθνχ, θαηά ηνπο θαλφλεο 
ηεο θαιήο πίζηεσο, ηηο ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ πξάμεηο άζρεηεο 
πξνο απηή ηε ζπκπεξηθνξά δελ ζπγρσξείηαη λα επηθαιεζζεί πξνο 
απφθξνπζε ηνπ δηθαηψκαηνο (ΟιΑΠ 62/1990, ΔιΓηθ 32, 501). Καηά ηελ 
νξζφηεξε δε θαη αθνινπζνχκελε απφ ην Γηθαζηήξην ηνχην άπνςε (ππέξ ηεο 
νπνίαο βι. Ν. Ρφθα, Γίθαην εκάησλ, ζει. 217 επ., η. ηαπξφπνπιν, 
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Δξκελεία Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, ππ' άξζξ. 24 24, αξηζ. 5, ζει. 927 , ΔθΑζ 
4093/1984, ΔΔκπΓ 1986, 141) θαη ε άζθεζε ηνπ επί ηνπ ζήκαηνο ηδησηηθνχ 
δηθαηψκαηνο ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 281 ΑΚ, εθφζνλ 
ζπληξέρνπλ νη πξναλαθεξζείζεο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο, δειαδή ε 
επί καθξφλ ρξφλν αδξάλεηα ηνπ δηθαηνχρνπ θαη εηδηθέο πεξηζηάζεηο απφ ηηο 
νπνίεο ζπλάγεηαη ε αλνρή ηνπ δηθαηνχρνπ θαη εμ αηηίαο ησλ νπνίσλ 
δεκηνπξγείηαη νηθνλνκηθά ζεκαληηθή πξνζδνθία θαη θαηάζηαζε άμηα 
πξνζηαζίαο, ν παξακεξηζκφο ηεο νπνίαο ζα είρε επαρζείο ζπλέπεηεο γηα ηνλ 
πξνζβνιέα ηνπ ζήκαηνο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ελαγνκέλε 
πξνβάιιεη ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ν ελάγσλ, ν νπνίνο απφ ην έηνο εμέδηδε ζε 
άηαθηα θαη αξαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην απεπζπλφκελν ζε πεξηνξηζκέλν 
αλαγλσζηηθφ θνηλφ ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ κε ηνλ ηίηιν ―ΝΔΑ ΤΝΟΡΑ‖, ηελ 
έθδνζε ηνπ νπνίνπ έπαπζε απφ ην έηνο 1986, αδξάλεζε επί 17 έηε (απφ ην 
έηνο 1970 κέρξη ηελ άζθεζε ηεο παξνχζαο αγσγήο), αλερφκελνο ηε ρξήζε 
ηνπ ζήκαηφο ηνπ εθ κέξνπο ηεο θαη δεκηνχξγεζε ζ‘ απηήλ ηελ πεπνίζεζε φηη 
δελ ζα ζηξαθεί ελαληίνλ ηεο, κε απνηέιεζκα ε άζθεζε ηεο έλδηθεο αγσγήο 
λα αληίθεηηαη ζηελ θαιή πίζηε, ελφςεη ηνπ ζεκαληηθνχ νηθνλνκηθνχ 
ζπκθέξνληνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ελ ησ κεηαμχ ζ‘ απηήλ, απφ ην φηη ε ίδηα 
θαηαμηψζεθε πιένλ ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ κε ηνλ 
πξναλαθεξφκελν ηίηιν, έρνληαο εθδψζεη ήδε ππφ ηνλ ηίηιν απηφ 350 ηίηινπο 
βηβιίσλ, πνπ θπθινθνξνχλ ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αληίηππα ζηελ Διιάδα 
θαη ζην εμσηεξηθφ. Με ην πεξηερφκελν απηφ ν ηζρπξηζκφο ηεο ελαγνκέλεο 
ζπληζηά λφκηκε έλζηαζε, ζηεξηδφκελε ζηελ πξνπαξαηεζείζα δηάηαμε ηνπ 
άξζξνπ 281 ΑΚ θαη πξέπεη λα απνξξηθζεί πεξαηηέξσ θαη‘ νπζίαλ. 

Απφ ηηο έλνξθεο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ απνδείμεσο θαη αληαπνδείμεσο 
πνπ εμεηάζζεθαλ λνκφηππα ελψπηνλ ηνπ Δηζεγεηή Γηθαζηή θαη πεξηέρνληαη 
ζηελ πξνζθνκηδφκελε ζε επηθπξσκέλν αληίγξαθν ππ' αξηζκ. 2061/1990 
Δηζεγεηηθή Έθζεζε, νη νπνίεο εθηηκψληαη θάζε κία ρσξηζηά θαη ζε 
ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, θαηά ην ιφγν γλψζεσο θαη ην βαζκφ αμηνπηζηίαο 
θάζε κάξηπξα, πιελ ηεο θαηαζέζεσο ηνπ κάξηπξνο Απνζηφινπ Γηαλλάθε, ε 
νπνία ιακβάλεηαη ππφςε κφλν πξνο έκκεζε απφδεημε, έρνπζα δχλακε 
δηθαζηηθνχ ηεθκεξίνπ, θαζφζνλ παξέκεηλε εκηηειήο ιφγσ ηνπ επειζφληνο 
ζαλάηνπ απηνχ (ΑΠ 1308/1983, Γ 15, 546, ΑΠ 76/1980, ΝνΒ 28, 1432, ΑΠ 
1478/1979, ΔΔΝ 1980, 184, ΑΠ 251/1979, ΝνΒ 27, 1274) θαη φια ηα 
έγγξαθα πνπ λνκίκσο επηθαινχληαη θαη πξνζθνκίδνπλ νη δηάδηθνη, είηε σο 
απηνηειή απνδεηθηηθά κέζα, είηε γηα ηε ζπλαγσγή δηθαζηηθψλ ηεθκεξίσλ, 
απνδεηθλχνληαη ηα αθφινπζα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά: Ο ελάγσλ απφ ην 
έηνο 1969 εθδίδεη ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ κε ηνλ ηίηιν ―ΝΔΑ ΤΝΟΡΑ‖, ηνλ 
νπνίν θαηέζεζε λνκίκσο σο ζήκα ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ απφ ην έηνο 
1970, ζπληαγείζαο ηεο ππ' αξηζκ. 50748/17-11-1970 εθζέζεσο 
θαηαηεζέληνο ζήκαηνο. Ζ σο άλσ δήισζε απεξξίθζε κε ηελ ππ' αξηζκ. 
962/1971 απφθαζε ηνπ πξσηνβαζκίνπ δηθαζηεξίνπ ζεκάησλ, πνπ 
επηδφζεθε ζηνλ ελάγνληα ηελ 27-3-1973 (βι. ηελ επ' απηήο επηζεκείσζε), 
γηα ην ιφγν φηη θξίζεθε φηη ην ζήκα ηνχην απνηειεί απνκίκεζε 
πξνγελεζηέξσο θαηαηεζέληνο θαη πξνζηαηεπνκέλνπ ζήκαηνο. Καηά ηεο σο 
άλσ απνθάζεσο ηνπ πξσηνβαζκίνπ δηθαζηεξίνπ ζεκάησλ ν ελάγσλ 
άζθεζε έθεζε, επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε ππ' αξηζκ. 280/1975 απφθαζε 
ηνπ δεπηεξνβαζκίνπ δηθαζηεξίνπ ζεκάησλ, κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή ε 
έθεζή ηνπ θαη' νπζίαλ, εμαθαλίζζεθε ε πξσηφδηθε απφθαζε θαη έγηλε δεθηή 
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ε ππ' αξηζκ. 50748/17-11-1970 δήισζή ηνπ πεξί θαηαζέζεσο ηνπ 
πξναλαθεξνκέλνπ ζήκαηνο πξνο δηάθξηζε ηνπ εθδηδνκέλνπ απφ απηφλ 
ινγνηερληθνχ πεξηνδηθνχ, ε απφθαζε δε απηή ηνπ δεπηεξνβαζκίνπ 
δηθαζηεξίνπ επηδφζεθε ζ' απηφλ ηελ 6-6-1976 (βι. ηελ επ' απηήο 
επηζεκείσζε). Καζ' φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εθθξεκνχζε ε 
απνδνρή ή κε ηνπ ελ ιφγσ ζήκαηνο, ν ελάγσλ εμέδηδε θαλνληθά θαη ζε 
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ ηνπ ππφ ηνλ ηίηιν ―ΝΔΑ 
ΤΝΟΡΑ‖, πιελ ηνπ δηαζηήκαηνο απφ 1978 έσο 1983, νπφηε δηεθφπε 
πξνζσξηλά ε θπθινθνξία ηνπ (βι. θαηάζεζε κάξηπξνο απνδείμεσο 
Κσλζηαληίλνπ Καιαπαλίδα), επηπξνζζέησο δε πξνέβε ζηελ έθδνζε, ππφ 
ηνλ ίδην ηίηιν, ινγνηερληθψλ βηβιίσλ. Σν γεγνλφο φηη ε έθδνζε ηνπ 
πεξηνδηθνχ ήηαλ ζπζηεκαηηθή θαη φρη επθαηξηαθή θαη άηαθηε, πξνθχπηεη απφ 
ηελ πξνζθνκηδφκελε απφ ηνλ ελάγνληα ππ' αξηζκ. πξση. 830/11-4-1989 
βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο, ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη φηη έρνπλ θαηαηεζεί ζ' απηήλ ηα ηεχρε ηνπ πεξηνδηθνχ ―ΝΔΑ 
ΤΝΟΡΑ‖ απφ ην 1o κέρξη θαη ην 84o ησλ εηψλ 1969-1986 αλειιηπψο, 
αξρήο γελνκέλεο απφ ην έηνο 1969. Σν ίδην ζήκα, κε νξηζκέλε φκσο 
έγρξσκε ζχλζεζε, θαηέζεζε εθ λένπ ν ελάγσλ θαηά ην έηνο 1983 ζην 
Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, ζπληαγείζαο ηεο ππ' αξηζκ. 83881/7-2-1983 
εθζέζεσο θαηαηεζέληνο ζήκαηνο, ε νπνία έγηλε δεθηή κε ηελ ππ' αξηζκ. 
4341/1983 απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ζεκάησλ . Έθηνηε θαη κέρξη ην έηνο 
1987 ν ελάγσλ εμαθνινχζεζε λα εθδίδεη ην σο άλσ ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ 
θαη κία 15λζήκεξε εθεκεξίδα ινγνηερληθνχ πεξηερνκέλνπ, επηπιένλ δε 
εμέδσζε θαη ηθαλφ αξηζκφ βηβιίσλ πάζεο θχζεσο. Ο πξναλαθεξφκελνο 
ηίηινο θαη ζήκα απνηειεί πλεπκαηηθή δεκηνπξγία ηνπ ελάγνληνο, πνπ 
εθδειψλεηαη ζηελ πξσηνηππία ηνπ θαη ηελ ελαξκφληζή ηνπ πξνο ην 
πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ - πεξηνδηθνχ θαη επηιέρζεθε απφ απηφλ πξνθεηκέλνπ 
λα εθθξάζεη ηε δεκηνπξγία λέσλ νξηδφλησλ ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηνπ 
ηφπνπ, απφ ηφηε δε πνπ ην ρξεζηκνπνηεί έρεη επηθξαηήζεη ζηηο ζπλαιιαγέο 
σο δεισηηθφ θαη δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηεο πνηθίιεο εθδνηηθήο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηαο, πεξηιακβάλνπζαο ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ, βηβιία πάζεο 
θχζεσο θαη εθεκεξίδα, έρεη δε ζπλδεζεί απφιπηα κε ηελ πξνζσπηθφηεηά 
ηνπ θαη ηε ινγνηερληθή θαη πλεπκαηηθή παξνπζία ηνπ ζηηο ζπλαιιαγέο. Ζ 
ελαγνκέλε απφ ην έηνο 1972 κέρξη ηελ έγεξζε ηεο παξνχζαο αγσγήο 
ρξεζηκνπνηεί σο δηαθξηηηθφ γλψξηζκα θαη ηίηιν ηεο εθδνηηθήο ηεο 
επηρείξεζεο θαη σο επηγξαθή ηνπ επί ηεο νδνχ φισλνο αξ. 94, ζηελ 
Αζήλα, θαηαζηήκαηφο ηεο πσιήζεσο βηβιίσλ ην ζήκα ηνπ ελάγνληνο ―ΝΔΑ 
ΤΝΟΡΑ‖, ππφ ηνλ νπνίν πξνέβε ζηελ έθδνζε πνιιψλ βηβιίσλ πνηθίινπ 
πεξηερνκέλνπ Διιήλσλ θαη μέλσλ ζπγγξαθέσλ, κε ζπλέπεηα λα πξνθαιείηαη 
αληηθεηκεληθά θίλδπλνο ζπγρχζεσο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη λα 
πξνζβάιιεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ελάγνληνο ζηνλ πλεπκαηηθφ ρψξν, 
θαζψο θαη ην απνθιεηζηηθφ ηνπ δηθαίσκα ζηνλ παξαπάλσ ηίηιν - ζήκα σο 
πξντφλ ηεο δηαλνίαο ηνπ, κε ην νπνίν ζπλδέζεθε ην φλνκά ηνπ θαη φιε ε 
εθδνηηθή πλεπκαηηθή θαη ινγνηερληθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ. Ζ θαηά ηα 
παξαπάλσ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζήκαηνο ηνπ ελάγνληνο εθ κέξνπο ηεο 
ελαγνκέλεο έγηλε πξνο ην ζθνπφ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ θαη αληίθεηηαη ζηα 
ρξεζηά ήζε, ελφςεη ηνπ φηη ε ηειεπηαία εγλψξηδε ή ηνπιάρηζηνλ φθεηιε λα 
γλσξίδεη φηη κε ηελ εθ κέξνπο ηεο ρξήζε ηνπ επηδίθνπ ζήκαηνο ππήξρε 
θίλδπλνο λα πξνθιεζεί ζχγρπζε ζην κέζν θαηαλαισηηθφ θνηλφ σο πξνο ηελ 
πξνέιεπζε ησλ δηαθξηλνκέλσλ κε απηφ πξντφλησλ ηνπ ελάγνληνο θαη ηεο 
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ηδίαο, κε δεδνκέλν φηη ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ ινγνηερληθνχ 
πεξηνδηθνχ, ηεο εθεκεξίδαο θαη ησλ βηβιίσλ, πνπ εμέδηδε ν ελάγσλ θαη πξνο 
δηάθξηζε ησλ νπνίσλ είρε λνκίκσο θαηαηεζεί ην ζήκα, θαη ησλ ινγνηερληθψλ 
θαη πάζεο θχζεσο βηβιίσλ πνπ ε ίδηα εμέδηδε, ππφ ην ίδην δηαθξηηηθφ 
γλψξηζκα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν ελάγσλ θαη ε ελαγνκέλε θηλνχληαη ζηνλ ίδην 
θχθιν ζπλαιιαγψλ, αθνχ ηα πξντφληα ησλ είλαη παξεκθεξή θαη 
απεπζχλνληαη ζηνλ ίδην θχθιν πειαηψλ (αλαγλσζηηθφ θνηλφ), κε 
απνηέιεζκα λα πθίζηαηαη θίλδπλνο ζπγρχζεσο ζην κέζν θαηαλαισηή, ζηνλ 
νπνίν είλαη δπζρεξέο λα δηαθξίλεη ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Πεξαηηέξσ 
απεδείρζε φηη κφιηο ν ελάγσλ δηεπίζησζε ηε ρξήζε ηνπ ζήκαηφο ηνπ, θαηά 
ην έηνο 1972, εθ κέξνπο ηεο δηθαηνπαξφρνπ ηεο ελαγνκέλεο (ε νπνία ηφηε 
ιεηηνπξγνχζε ππφ ηελ εηαηξηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο), φριεζε ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηήο πξνθεηκέλνπ λα 
δηεπζεηεζεί ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε (γεγνλφο πνπ ζπλνκνινγείηαη 
απφ ηελ ελαγνκέλε, ρσξίο φκσο λα εηζαθνπζζνχλ νη δηακαξηπξίεο ηνπ. 
'Δθηνηε φκσο θαη κέρξη ην έηνο 1976 ν ελάγσλ δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα 
πξνβεί ζε δηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, ελφςεη ηνπ φηη εθθξεκνχζε ε 
έθδνζε απνθάζεσο εθ κέξνπο ηνπ δηθαζηεξίνπ ζεκάησλ, κεηά ηελ 
πξναλαθεξζείζα αληηδηθία ηνπ κε θάηνρν πξνθαηαηεζέληνο ζήκαηνο, απφ ην 
πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζα πξνέθππηε αλ ν ίδηνο είλαη λφκηκνο θνξέαο ηνπ 
ζήκαηνο, ψζηε λα λνκηκνπνηείηαη λα επηδηψμεη δηθαζηηθψο ηελ πξνζηαζία 
ηνπ. Ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηεο αλαθεξφκελεο παξαπάλσ ππ' αξηζκ. 
280/1975 απνθάζεσο ηνπ δεπηεξνβαζκίνπ δηθαζηεξίνπ ζεκάησλ θαη ηελ 
πξνο απηφλ επίδνζή ηεο, πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 6-6-1976, επέδσζε ζηελ 
ελαγνκέλε ζηηο 26-8-1976 ηελ απφ 20-8-1976 εμψδηθε δήισζε, κε ηελ 
νπνία δηακαξηπξήζεθε γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο ρξήζε ηνπ ζήκαηφο ηνπ θαη ηελ 
θάιεζε λα παχζεη ηελ πξνζβνιή ηνπ επ' απηνχ δηθαηψκαηφο ηνπ (βι. 
πξνζθνκηδφκελε εμψδηθε δήισζε θαη ππ' αξηζκ. 1502Γ/26-8-1976 έθζεζε 
επηδφζεσο ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή Γεκεηξίνπ Παπακαξθάλα). Μεηά ηε 
δηαπίζησζε φηη ε παξαπάλσ ελέξγεηά ηνπ δελ επέθεξε θαλέλα απνηέιεζκα, 
ν ελάγσλ ππέβαιε ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ ηελ 
απφ 3-8-1977 αίηεζή ηνπ, κε ηελ νπνία δεηνχζε ηελ πξνζσξηλή, σο 
αζθαιηζηηθφ κέηξν, ξχζκηζε ηεο θαηαζηάζεσο, κε ηελ απαγφξεπζε ζηελ 
θαζ' εο (ηψξα ελαγνκέλε) λα ρξεζηκνπνηεί σο ζήκα, ηίηιν ή δηαθξηηηθφ 
γλψξηζκα ην θαηαηεζέλ θαη αλαγλσξηζζέλ ακεηαθιήησο ζήκα ηνπ ―ΝΔΑ 
ΤΝΟΡΑ‖. Σν δηθαζηήξην εθείλν κε ηελ ππ' αξηζκ. 13629/1977 απφθαζή 
ηνπ, απέξξηςε ηελ αίηεζε, γηα ην ιφγν φηη δελ πηζαλνινγήζεθε 
θαηεπείγνπζα πεξίπησζε θαη αλάγθε απνηξνπήο επηθεηκέλνπ θηλδχλνπ. ηηο 
26-11-1982 ν ελάγσλ επέδσζε ζηελ ελαγνκέλε δεχηεξε εμψδηθε 
δηακαξηπξία, κε ηελ νπνία ηελ θάιεζε θαη πάιη λα παχζεη λα θάλεη ρξήζε 
ηνπ ηίηινπ - ζήκαηφο ηνπ (βι. ζρεηηθή εμψδηθε δηακαξηπξία θαη ηελ ππ' 
αξηζκ. 7294Γ/26-11-1982 έθζεζε επηδφζεσο ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή 
σθξάηε Αλδξεφπνπινπ). εκεηψλεηαη φηη ζηα δηαζηήκαηα πνπ 
κεζνιαβνχζαλ κεηαμχ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δηθαζηηθψλ θαη εμσδίθσλ 
ελεξγεηψλ ηνπ, ν ελάγσλ, απηνπξνζψπσο ή κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ 
πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ ηνπ, εξρφηαλ ζπρλά ζε επηθνηλσλία κε ηελ 
ελαγνκέλε, απφ ηελ νπνία ειάκβαλε δηαξθψο ηε δηαβεβαίσζε φηη ζα παχζεη 
λα ρξεζηκνπνηεί ην ζήκα ηνπ, γεγνλφο πνπ ηνλ θαζεζχραδε γηα θάπνην 
δηάζηεκα θαη ηνλ απέηξεπε απφ πεξαηηέξσ λνκηθέο ελέξγεηεο. Καηά ην έηνο 
1989 ν ελάγσλ ππέβαιε λέα, νκνίνπ κε ηελ πξνεγνπκέλε πεξηερνκέλνπ, 
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αίηεζε ιήςεσο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο 
Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ε νπνία θαη πάιη απεξξίθζε, ειιείςεη θαηεπείγνληνο, 
κε ηελ ππ' αξηζκ. 5491/1989 απφθαζε απηνχ, γεγνλφο πνπ ηνλ νδήγεζε 
πιένλ ζηελ άζθεζε ηεο έλδηθεο αγσγήο. Απφ ηηο πξoαλαθεξφκελεο φκσο 
ελέξγεηεο θαη ζπλερείο νριήζεηο ηνπ ελάγνληνο απνδεηθλχεηαη φηη ν 
ηειεπηαίνο δελ αδξάλεζε, νχηε επέδεημε αλνρή ζηε ρξήζε ηνπ ζήκαηφο ηνπ 
εθ κέξνπο ηεο ελαγνκέλεο. Πεξαηηέξσ απεδείρζε φηη ε ελαγνκέλε έρεη 
θαηαμησζεί ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη είλαη επξχηαηα γλσζηή φρη κφλν κε ην 
δηαθξηηηθφ ηίηιν ―ΝΔΑ ΤΝΟΡΑ‖, αιιά θαη κε ηελ εκπνξηθή ηεο επσλπκία 
(ΔΚΓΟΔΗ ―Α. Α. ΛΗΒΑΝΖ & IΑ E.E θαη ήδε ―Δθδνηηθφο Οξγαληζκφο 
Ληβάλε ΑΒΔ‖) θαη, ζπλαθφινπζα, ε παχζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο ηνπ 
ελάγνληνο σο δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ησλ βηβιίσλ ηεο θαη σο επηγξαθήο ηνπ 
θαηαζηήκαηφο ηεο δελ πξφθεηηαη λα επηθέξεη δπζκελείο νηθνλνκηθέο 
ζπλέπεηεο ζ' απηήλ. Δπνκέλσο, εθφζνλ δελ απεδείρζε φηη ε εθ κέξνπο ηνπ 
ελάγνληνο άζθεζε ηεο αγσγηθήο αμίσζεο ππεξβαίλεη πξνθαλψο ηα φξηα 
πνπ επηβάινπλ ε θαιή πίζηε, ηα ρξεζηά ήζε θαη ν θνηλσληθφο θαη 
νηθνλνκηθφο ζθνπφο ηνπ δηθαηψκαηνο, ε κε ην παξαπάλσ πεξηερφκελν 
έλζηαζε ηεο ελαγνκέλεο πξέπεη λα απνξξηθζεί σο θαη' νπζίαλ αβάζηκε. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνδεηρζέληα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πξέπεη λα 
γίλεη ελ κέξεη δεθηή ε αγσγή σο βάζηκε θαη θαη‘ νπζίαλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα 
ζην δηαηαθηηθφ νξηδφκελα θαη λα επηβιεζεί κέξνο ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο 
ηνπ ελάγνληνο ζε βάξνο ηεο ελαγνκέλεο, ιφγσ ηεο κεξηθήο ήηηαο ηεο 
(άξζξν 178 ηνπ ΚΠνιΓ). 

  

ΓIΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

  

ΓΗΚΑΕΔΗ αληηκσιία ησλ δηαδίθσλ. 

ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΗ φηη θξίζεθε ζην ζθεπηηθφ φηη πξέπεη λα απνξξηθζεί. 

ΓΔΥΔΣΑΗ ελ κέξεη ηελ αγσγή. 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ ζηελ ελαγoκέλε λα ρξεζηκνπνηεί 1) σο ζήκα ή ηίηιν ή 
δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ζηα πξντφληα ηεο εθδνηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηα βηβιία πνπ εθδίδεη θαη δηαζέηεη ζηελ αγνξά, θαζψο θαη 2) 
σο επηγξαθή ηνπ επί ηεο νδνχ φισλνο αξηζκφο 94, ζηελ Αζήλα, 
θαηαζηήκαηφο ηεο, ην ζήκα ηνπ ελάγνληνο, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο 
―ΝΔΑ ΤΝΟΡΑ‖. 

ΔΠΗΣΡΔΠΔΗ ζηνλ ελάγνληα φπσο, κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξψλ 
απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απνθάζεσο, δεκνζηεχζεη κία (1) θνξά ηα ζηελ αξρή 
ηεο παξνχζαο ζηνηρεία (αξηζκφο απνθάζεσο, δηθαζηήξην, νλνκαηεπψλπκα 
δηαδίθσλ θιπ), θαζψο θαη ην δηαηαθηηθφ ηεο απνθάζεσο, ζηηο εκεξήζηεο 
εθεκεξίδεο ―ΣΑ ΝΔΑ‖ θαη ―ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ‖, κε δαπάλεο ηεο ελαγνκέλεο. 
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ΔΠΗΒΑΛΛΔΗ ζε βάξνο ηεο ελαγνκέλεο κέξνο ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο ηνπ 
ελάγνληνο, ηελ νπνία θαζνξίδεη ζην πνζφ ησλ εθαηφλ είθνζη ρηιηάδσλ 
(120.000) δξαρκψλ. 

ΚΡΗΘΖΚΔ θαη απνθαζίζηεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 29-12-2000. 

Πολυμελζσ Πρωτοδικείο Θεςςαλονίκησ 17333/2000 *Κ. Παπαδοποφλου+ 

(χλδεζε: Μ.Ρψκπε, Γ.Μίρνπ. Γηθαζηηθφο παξαζηάηεο: Θ. 

Αζπαζίδεο).  

Καηά ην άξζξν 57 εδ. α'  ηνπ ΑΚ "φπνηνο πξνζβάιιεηαη 

παξάλνκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη λα 

αξζεί ε πξνζβνιή θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ‖. Ζ 

πξνζσπηθφηεηα πεξηιακβάλε η "θάζε αγαζφ πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ην 

πξφζσπν, σο χπαξμε, θπζηθή, εζηθή,  θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή, 

φπσο είλαη ε η ηκή, ε ππφιεςε, ε ειεπζεξία, ε εζληθφηεηα σο ζηνηρείν 

πξνζδηνξηζηηθφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ θ.α Πεξαηηέξσ, ην άξ ζξν 

16 § 1 ηνπ πληάγκαηνο,  θαζηεξψλεη ηελ ειεπζεξία ηεο επηζηήκεο θαη 

ηεο έξεπλαο, Δλψ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 §§ 1,2 θαη 3 απηνχ 

πξνζηαηεχνπλ ηελ ειεπζεξία εθθξάζεσο θαη δηαδφζεσο ησλ 

ζηνραζκψλ θαη απαγνξεχνπλ ηελ θαηάζρεζε, ηε ινγνθξηζία ή θάζε 

άιιν ηζνδχλακν πξνιεπηηθφ κέηξν ζε βάξνο ηνπ ηχπνπ πνπ θαη 

ξεηψο αλαθεξχζζεηαη ειεχζεξνο. Ζ πξνζηαζία ησλ σο άλσ 

ειεπζεξηψλ, επεηδή απνζθνπεί ζηε δηαθχιαμε χςηζησλ θνη λσληθψλ 

αγαζψλ, θαιχπηεη (λνκηκνπνηεί) θαη πξνζβνιέο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ ηπρφλ ελππάξρνπλ ζηελ ελάζθεζε ηνπο, νη 

νπνίεο έηζη,  εθφζνλ δελ πξνζβάιιε ηαη ε αμία ηνπ αλζξψπνπ, δελ 

είλαη παξάλνκεο, δηφηη ε πξνζσπηθφηεηα θαη εάλ ζίγεηαη έρεη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππνδεέζηεξε ζεκαζία ζε ζρέζε κε ην 

αγαζφ ησλ σο άλσ ειεπζεξηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη θαη φηαλ θ αηά ηε 

ζχληαμε γισζζηθνχ Λεμηθνχ, πνπ είλαη ζπγ ρξφλσο επηζηεκνληθφ 

έξγν, ν ιεμηθνγξάθνο αλαδεηψληαο ζπζηεκαηηθά θαη κεζνδηθά ηελ 

αιήζεηα, θαηαγξάθεη ηηο πνηθίιεο ζεκαζίεο ή ρξήζεηο νξηζκέλσλ 

ιέμεσλ ή θξάζεσλ πνπ ζεσξνχληαη κεησηηθέο ή εμπβξηζηηθέο γηα 
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νξηζκέλα πξφζσπα ή κέιε επξχηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, εθφζνλ ν 

ί5ηνο δελ πηνζεηεί νχηε απνδέρεηαη ηε ζεκαζία απηή (ΟΛΑΠ 13/1999 

ΔΛΓλε 1998.753).  

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ηελ αγσγή πνπ θξίλεηαη ν 

ελάγσλ δηθεγφξνο εθζέηεη ηα εμήο: φηη  ν πξψηνο ησλ ελαγνκέλσλ , σο 

θαζεγεηήο ηεο γισζζνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ησλ Αζελψλ, 

επηκειήζεθε ηε ζχληαμε θαη ηελ έθδνζε ηνπ επίηηκνπ ιεμηθνχ κε ηνλ 

ηίηιν "Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο" (Δξκελεπηηθφ -

Δηπκνινγηθφ), κε ηνλ ππφηηηιν "κε ζρφιηα γηα ηε ζσζηή ρξήζε ησλ 

ιέμεσλ". Όηη ην ιεμηθφ απηφ εθηππψζεθε, εθδφζεθε θαη άξρηζε λα 

δηαηίζεηαη ζηα βηβιηνπσιεία, κεηαμχ άιισλ θαη απηψλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο,  ην κήλα Μάην ηνπ έηνπο 1998, απφ ηελ δεχηεξε 

ελαγνκέλε, ε νπνία κε ζχκβαζε κε ηνλ πξψην ελαγφκελν είρε 

αλαιάβεη ην δηθαίσκα ηεο εθηχπσζεο, αλαπαξαγσγήο, θπθινθνξίαο 

θαη δηάζεζεο κε θέξδνο ζηα βηβιηνπσιεία πξνο ιηαληθή πψιεζε γηα 

ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ.  Όηη,  ζηηο 22.5.1998 πεξηήιζε ζηα ρέξηα ηνπ 

αληίηππν (ηφκνο) ηνπ Λεμηθνχ απηνχ. Όηη,  δηαβάδνληαο ζην ιήκκα -

ιέμε "Βνχιγαξνο" δηαπίζησζε φηη  ν ζπληάθηεο ηνπ (πξψηνο 

ελαγφκελνο] παξαζέηεη  εξκελεπηηθά ηα εμήο: "Βνχιγαξνο: 1. Απηφο 

πνπ γελλήζεθε ζηε Βνπιγαξία ή θαηάγεηαη απφ εθεί,  2. (θαηαρξ. -

πβξηζη.) ν νπαδφο ή παίθηεο νκάδαο ηεο Θεζζαινλίθεο (θπξίσο ηνπ 

ΠΑΟΚ)". Όηη,  κε ηελ αλάγλσζε ηεο ακέζσο παξαπάλσ θξάζεο, 

αηζζάλζεθε έληνλε απνζηξνθή, αγαλάθηεζε θαη πηθξία, αιιά θαη 

δίθαηε ςπρηθή έθξεμε, αθνχ σο Μαθεδφλαο θαη Θεζζαινληθεχο, αιιά 

θαη σο νπαδφο ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ "ΠΑΟΚ" ηεο Θεζζαινλίθεο, 

δηεπίζησζε φηη  απηά πνπ σο βσκνινρίεο εθζηνκίδνληαη  ζηα γήπεδα 

απφ αζήκαληε κεξίδα θαθνεζψλ θηιάζισλ ίνπ λφηνπ, απνηέιεζαλ 

πεξηερφκελν ηνπ επίκαρνπ ιεμηθνχ.  

Δθζέηεη πεξαηηέξσ φηη,  κε ηελ παξάζεζε ηεο αλσηέξσ θξάζεσο 

πξνζβάιιεηαη ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηφζν ηνπ ίδηνπ, φζν 
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θαη κεγάιεο κεξίδαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, θαζψο ελέρεη πξνζβνιή ηεο 

εζληθήο ηνπ αμηνπξέπεηαο, αθνχ ε ιέμε "Βνχιγαξνο" θαηαγξά θνληαλ 

κέρξη πξφζθαην σο ν ηζηνξηθά ερζξφο ηνπ Διιεληζκνχ, ε δε 

επαλάιεςε λνκηκνπνηεί ηελ αλζειιεληθή πξνπαγάλδα ζε βάξνο ηεο 

Μαθεδνλίαο θαη ησλ Μαθεδφλσλ. Με βάζε ην παξαπάλσ ηζηνξηθφ θαη 

επηθαινχκελνο φηη  κε ηελ ππαίη ηα απηή ελέξγεηα ησλ ελαγνκέλσλ, 

ζίγεηαη άκεζα ην δηθαίσκα πξνο ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, 

δεηεί φπσο παξαδεθηά κε η ηο πξνηάζεηο ηνπ πεξηφξηζε ην 

θαηαςεθηζηηθφ αίηεκα ηεο αγσγήο ηνπ ζε αλαγ λσξηζηηθφ α) λα 

απαγνξεπζεί ζηνπο ελαγνκέλνπο ε θπθινθνξία -δηάζεζε ηνπ ιεμηθνχ, 

"Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο", πνπ πεξηέρεη ζην ιήκκα 

"Βνχιγαξνο" ηελ θξάζε "2.(θαηαρξ. -πβξηζη.) ν νπαδφο ή παίθηεο 

νκάδαο ηεο Θεζζαινλίθεο (Κπξίσο ηνπ ΠΑΟΚ", θαζψο θαη ε  

απάιεηςε απφ θάζε κειινληηθή αλαηχπσζε -δηάζεζε ηνπ ιεμηθνχ 

απηνχ ηεο αλσηέξσ θξάζεο, κε απεηιή ελαληίνλ θαζελφο ησλ 

ελαγνκέλσλ ρξεκαηηθήο πνηλήο 2.000.000 δξαρκψλ γηα θάζε δηά ζεζε 

αληηηχπνπ θαη πξνζσπηθή θξάηεζε θαηά ηνπ πξψηνπ ελαγνκέλνπ θαη 

2) λα αλαγλσξηζζεί φηη νη  ελαγφκελνη έρνπλ ππνρξέσζε λα ηνπ 

θαηαβάινπλ εηο νιφθιεξν θαζέλαο απ' απ ηνχο ην πνζφ ησλ 

100.000.000 δξαρκψλ, σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εζηθή 

βιάβε ηελ νπνία ππέζηε απφ ηελ παξαπάλσ πξνζβνιή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Σέινο δεηεί,  λα θαηαδηθαζηνχλ ζη ελαγφκελνη 

ζηε δηθαζηηθή ηνπ δαπάλε. Σν Γηθαζηήξην είλαη αξκφδην θαζ' χιε θαη 

θαηά ηφπν γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αγσγήο (αξζξ. 18 § 1 θαη 37 ΚΠνιΓ) 

θαηά ηελ παξνχζα ηαθηηθή δηαδηθαζία.  

Πιελ φκσο, κε ηελ παξαπάλσ ηζηνξηθφ θαη αίηεκα απηή 

(αγσγή), είλαη κε λφκηκε. Σνχην 5ε δηφηη,  ηα αλαθεξφκελα ζ' απηήλ 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά δελ θαζηζηνχλ παξάλνκε ηελ πξνζβνιή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ελάγνληνο, αθνχ ε απιή αλαθνξά -θαηαγξαθή 

ζην ιεμηθφ φηη  ε ιέμε "Βνχιγαξνο" ρξεζηκνπνηείηαη θαηαρξεζηηθψο σο 
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εμπβξηζηηθή νλνκαζία θαηεγνξίαο θηιάζισλ θαη αζιεηψλ (παηθηψλ) 

δελ ελέρεη απνδνρή ηνπ ραξαθηεξηζκνχ απηνχ απφ ηνλ ζπληάθηε, 

έγηλε δε ζηα πιαίζηα ηεο ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλεο θαη 

αμηνινγηθψο ππέξηεξεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ θαη ηεο επηζηήκεο, 

ζχκθσλα κε φζα ζηε κείδνλα ζθέςε ηεο παξνχζαο απφθαζεο 

αλαθέξνληαη.  

Πεξαηηέξσ, ε παξαπάλσ θαηαρψξεζε έγηλε κε ηελ 

επηζηεκνληθή πεπνίζεζε ηνπ ζπληάθηε,  φηη ε σο άλσ ζεκαζία ηεο 

ιέμεο "Βνχιγαξνο", έζησ θαη εάλ απηή ρξεζηκνπνηείηαη κεκνλσκέλα, 

ζπνξαδηθά, παξνδηθά θαη απφ αζήκαληε κεξίδα θηιάζισλ ηνπ λφηνπ, 

απνηειεί "έλλνηα" ηεο άλσ ιέμεο θαη θαηαγξάθεθε σο ηέηνηα,  κε ηελ 

δηεπθξίληζε κάιηζηα,  φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αγσγή, φηη ε έλλνηα απηή 

είλαη "θαηαρξεζηηθή -πβξηζηηθή", ε πξνζβνιή δε ππφ ηηο παξαπάλσ 

πεξηζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ελάγνληνο, δελ ζίγεη θαη'  

αληηθεηκεληθή θξίζε, ηελ αλζξψπηλε αμία ηνπ.  

Καη' αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, εθφζνλ ππφ ηα εθηεζέληα ζηελ 

αγσγή πεξηζηαηηθά δελ ππάξρεη παξάλνκε πξνζβνιή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ελάγνληνο, πξέπεη απηή λα απνξξη θζεί σο κε 

λφκηκε.  

Παξάβνιν εξεκνδηθίαο, δελ πξέπεη λα νξηζηεί ζε βάξνο ησλ 

εξεκνδηθνχλησλ ελαγνκέλσλ, δηφηη απηνί κεηά ηελ απφξξηςε ηεο 

αγσγήο γηα ηνλ παξαπάλσ αλαθεξφκελν ιφγν, δελ έρνπλ έλλνκν 

ζπκθέξνλ γηα ηελ άζθεζε αλαθνπήο εξεκνδηθίαο θαηά ηεο παξνχζαο. 

Γηθαζηηθή δαπάλε, δελ νξίδεηαη ζε βάξνο ηνπ ελάγνληνο, θαζψο νη 

ελαγφκελνη,  νη νπνίνη δελ παξαζηάζεθαλ ζηε δίθε απηή δελ 

ππνβιήζεθαλ ζε έμνδα.  
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  Σξηκ.ΔθΘεζ 2390/1991 
  
   Πξφεδξνο: Υξήζηνο Ζιηάδεο. 
   Γηθαζηέο: Η. Βαζηιαθέξεο, . Λνχβξνο. 
   Δηζαγγειέαο: Νηθφιανο Παπαδφπνπινο. 
  
  
      Οπσο  πξνθχπηεη απφ ηε δηάηαμε ηηνπ άξζξνπ 29 παξ. 1 ηνπ λφκνπ 
5060/ 1931, πνπ επαλαθέξζεθε ζε ηζρχ κε ην λφκν 10/1975, κε ηηο  πνηλέο  
πνπ  νξίδνλαη  ζην  άξζξν απηφ ηηκσξείηαη, εθηφο άιισλ, θαη φπνηνο κε 
ζθνπφ εκπνξίαο ζέηεη ζε θπθινθνξία άζεκλα δεκνζηεχκαηα. Καηά ηε 
δηάηαμε  ηνπ  άξζξνπ 30 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην 
άξζξν 3 ηνπ  λφκνπ  1291/1982,  άζεκλα θαηά ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 
πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ ζεσξνχληαη ηα  ρεηξφγξαθα,  έληππα,  εηθφλεο  θαη  
ινηπά  αληηθείκελα, ρεηξφγξαθα, έληππα, εηθφλεο θαη ινηπά αληηθείκελα, φηαλ, 
ζχκθσλα κε ην θνηλφ  αίζζεκα,  πξνζβάιινπλ  ηελ  αηδψ. Γελ ζεσξνχληαη 
άζεκλα ηα έξγα ηέρλεο  ή  επηζηήκεο  θαη  ηδίσο  απηά  πνπ  αλήθνπλ  ζηελ   
πνιηηηζηηθή δεκηνπξγία  ηεο  αλζξσπφηεηαο  ή  πνπ  ζπκβάιινπλ  ζηελ  
πξνψζεζε  ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο,  εθηφο  απν  ηελ  πεξίπησζε  φπνπ  
πξνζθέξνληαη  ζε πξφζσπα  ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ θαη γηα ζθνπνχο 
άιινπο, εθηφο απφ ηε ζπνπδή. Απφ ηηο ίδηεο επίζεο δηαηάμεηο πξνθχπηεη  φηη  
ηηκσξείηαη  θαη εθείλνο  ν νπνίνο, κε ζθνπφ δηαλνκήο ή δεκφζηαο έθζεζεο, 
παξαζθεπάδεη,  απνθηά,  θαηέρεη,κεηαθέξεη,  εηζάγεη  ζην  Κξάηνο  ή  εμάγεη  
ή  κε  νπνηλδήπνε   άιιν   ηξφπν   ζέηεη   ζε   θπθινθνξηα  έγγξαθα,  
έληππα, ζπγγξάκκαηα,  ζρέδηα,  εηθφλεο  δσγξαθηθήο,  εκβιήκαηα,   
θσηνγξαθίεο,  θηλεκαηνγξαθηθέο  ηαηλίεο  ή  άιια  αληηθείκελα  άζεκλα,  
νπνηνπδήπνηε  είδνπο  θαη  εθείλνο  επίζεο  πνπ  κεηαρεηξίδεηαη   
νπνηνδήπνηε   κέζν δεκνζηφηεηαο  κε  ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
θπθινθνξίαο ή ηεο εκπνξίαο ησλ  ηδίσλ  άζεκλσλ  αληηθεηκέλσλ.    Καηά   
ζπλέπεηα   ζηνηρείν   ηεο  αληηθεηκεληθήο  ππφζηαζεο  ησλ  αλσηέξσ  
παξαβάζεσλ  είλαη  ην  άζεκλν αληηθείκελν. Ζ δε ζέζε ζε θπθινθνξία ηνπο 
είλαη κηα  πιηθή  πξάμε  θαη ηειείσο  άζρεηε  πξνο  ηε ρξεζηκνπνηήζε ηνπ 
ηχπνπ ζαλ νξγάλνπ.  (Βιέπε  νι. ΑΠ 1162/1979 ΠνηλΥξνλ Λ` 231, ΑΠ 
1831/1984 ΠνηλΥξνλ ΛΔ` 570 θαη ΑΠ 1019/1986 ΠνηλΥξνλ  ΛΣ`;912).  
ηελ  πξνθείκελε  πεξίπησζε,  απφ  ηελ αλάγλσζε  ησλ  πξαθηηθψλ  ηνπ  
πξσηνβαζκίνπ δηθαζηεξίνπ θαζψο θαη φισλ γεληθά ησλ εγγξάθσλ πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο παξνχζαο  δίθεο, ζε  ζπλδπαζκφ  κε  ηηο  
απνινγίεο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ, έρνπλ απνδεηρζεί ζ`απηήλ ηελ  ππφζεζζε  
ηα  αθφινπζα  θξίζηκα  θαη  νπζηψδε  πξαγκαηηθά  πεξηζηαηηθά: ηηο 25 
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Ματνπ 1987 ν πξψηνο απφ ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο Μ.Β.  ήηαλ  εθδφηεο  ησλ 
πεξηνδηθψλ κε ηνπο δηαθξηηηθνχο ηίηινπο Δ. θαη .. 
   Δπίζεο ζηνλ ίδην ρξφλν απφ ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο: 
  
    α`) νη δεχηεξνο, ηξίηνο θαη ηέηαξηνο, δειαδή νη  Γ.Γ.,  Α.β.  θαη  Φ.Σ. ήηαλ 
ηφηε έκπνξνη θαη 
  
    β`) Οινη νη άιινη θαηεγνξνχκελνη ήηαλ πεξηπηεξνχρνη, γεγνλφηα πνπ  δελ  
ηέζεθαλ ζε ακθηζβήηεζε εθ κέξνπο ηνπο. Οπσο απνδείρζεθε ζηελ πφιε 
ηεο ζεζζαινλίθήο θαη θαηά ηνλ πξνααλαθεξφκελν ρξφλν νη θαηεγνξνχκελνη,  
κε ζθνπφ εκπνξίαο, δηαλνκήο θαη δεκφζηαο εθζέζεσο θαηείραλ θαη  έζεζαλ 
ζε   θπθινθνξία   μελφγισζζα   θαη   ειιεληθά   πεξηνδηθά,  ζηα  νπνία   
απεηθνλίδνληαλ θσηνγξαθίεο θαη δηάθνξεο παξαζηάζεηο πνπ  πξνζβάιαλ  
ην  θνηλφ  αίζζεκα  θαη  ηε  δεκφζηα  αηδψ. Πξφθεηηαη εηδηθφηεα γηα άζεκλα 
πεξηνδηθά, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ θαηαθαλψο θαη βαλαχζσο 
πξνζβάιιεη  ην αίηεκα ηεο αηδνχο ηνπ  κέζνπ  θνηλσληθνχ  αλζξψπνπ  θαη  
πξαγκαηηθά αζθνχλ  θζνξνπνηφ  επίδξαζε.  Σνχην  γηαηί,  φπσο  
απνδείρζεθε  θαη ην  δηθαζηήξην  ηνχην   πείζηεθε,   ηα   πεξηνδηθά,   απηά   
πεξηιακβάλνπλ  θσηνγξαθίεο,  γπκλψλ  ή  εκίγπκλσλ  γπλαηθψλ  θαη  
αλδξψλ  ζε  ηειείσο πξνθιεηηθέο ζηάζεηο, κε ηδηαίηεξε  έκθαζε  ηειείσο  
ζην  αηδνίν  ή  ην  αλδξηθφ πένο. Δπίζεο απφ κία ζεψξεζε ησλ πεξηνδηθψλ 
ηνχησλ πξνθχπηεη ε αλάγιπθε  παξάζηαζε  ιεζβηαθψλ  εξψησλ,  φπσο  
θαη  ηέηνηεο απλαληζκνχ  γπλαηθψλ, δηάθνξα  εξσηηθά  ηξίγσλα,  ηα  νπνία  
θαη  ζπλνδεχνληαη  κε  αζχζηνιεο  ρπδαίεο  θαη  αηζρξφινγεο πεξηγξαθέο 
ησλ θαηά θχζε θαη παξά θχζε ηθαλνπνηήζεσλ  ηεο  γελεηήζηαο  ιεηηνπξγίαο.  
Δπηπξφζζεηα  ζ`απηά απεηθνλίδνλαη  νκαδηθεο  εξσηηθέο  πξάμεηο  θαζψο  
θαη  άιιεο  αηζρξέο  ελέξγεηο  κε  ηειείσο  έληνλε  κφξθή  ηε   ρπδαηφηεηα   
ησλ   δηαθφξσλ ζεμνπαιηθψλ  πξάμεσλ.  Αιισζηε  θαη  νη  ίδνη  νη 
θαηεγνξνχκελνη, φπσο άιισζηε κε ιφγν γλψζεσο θαηάζεζε ζηε πξνζδνθία 
ν αξρηθχιαθαο Θ.Μ., πνπ είρε εμεηαζζεί ηφηε σο κάξηπξαο  θαηεγνξίαο.  
Αιι`  φκσο  θαη  ε  απιή  ζεψξεζε  ηνπ  πεξηερνκέλνπ  γηα  ηειείσο άζεκλα, 
αιι`επίζεο θαη γηα ηε  ρπδαηφηεηα  ηνπο,  πνπ  έληνλα  ππνβηβάδεη  ηελ  
αλζξψπηλε  πξάμε  θαη αμηνπξέπεηα.  Απφ  ηε  ζπλνιηθή επίζεο εθηίκεζε 
ηνπ ηδίνπ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ ηεο πξνθεηκέλεο πνηληθήο ππφζεζεο έρεη 
απνδεηρζεί φηη ν  ζθνπφο ηνπ  πξψηνπ  απφ  ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο, δελ 
ήηαλ κφλν ε έθδνζε ησλ πην  πάλσ πεξηνδηθψλ, αιιά θαη ε  δηάζεζε  θαη  
δηαλνκή  ηνπο  ζε  ηξίηνπο.  Βέβαηα  ν  ίδηνο  ππνζηεξίδεη ζηελ απνινγία ηνπ 
φηη ν ζθνπφ ηνπ ήηαλ ε  ζεμνπαιηθή απειεπζέξσζε. Χζηφζν ηφπην απέρεη 
απφ  ηελ  πξαγκαηηθφηεηα,  γηαηί  ε  ρπδαηφηεηα  ησλ  εξσηηθψλ  πξάμεσλ  
ζε  θακηά  πεξίπησζε δελ  ζεκαίλεη ζεμνπαιηθή απειεχζεξσζε. Οη άιινη  
απφ  ηνπο  θαηεγνξνπκέλνπο  θαη ζπγθεθξηκέλα νη δεχηεξνο, ηξίηνο θαη 
ηέηαξηνο, ππήξμαλ έκπνξνη θαη ζηφρνο  ηνπο  ήηαλ  ε  δηαλνκή  θαη  ε  
δηάζεζε ησλ πεξηνδηθψλ ηνχησλ  γεγνλφο πνπ έκκεζα απφ ηνπο ίδηνπο 
νκνινγείηαη. Σέινο, φινη  νη  άιινη ππφινηπνη  απφ  ηνπο  θαηεγνξνπκέλνπο  
ζηνλ  θξίζηκν ρξφλν δηαηεξνχζαλ  πεξίπηεξα θαη ζθνπφο ηνπο ήηαλ ε 
εκπνξία ησλ πεξηνδηθψλ απηψλ.  Δηδηθά έρεη  απνδεηρζεί  θαη  ην  δηθαζηήξην 
ηνχην πείζηεθε πσο φινη απηνί νη  θαηεγνξνχκελνη θαηείραλ θαη δηέζεηαλ ζην 
αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηα  αλσηέξσ άζεκλα  πεξηνδηθά,  ηα  νπνία  θαη  είραλ  
ηφηε  αλαξηεκέλα έμσ απφ ηα πεξίπηεξα ηνπο. Δπνκέλσο ήηαλ πξνζηηά  ζε  
θάζε  θηινπεξηέξγν  πνιίηε, αιι`αθφκε  θαη ζηα αλήιηθά παηδηά. Σνχην 
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θαηαηέζεθε κε ιφγν γλψζεο απφ  ηνλ αλσηέξσ κάξηπξα θαηεγνξίαο  ζηηο  
πξναλαθξηηηθέο  ηνπ  θαηαζέζεηο. Βέβαηα  ν  ίδηνο  κάξηπξαο,  πνπ  είρε  
εμεηαζζεί  ζην  αθξναηήξην ηνπ  πξσηνβαζκίνπ δηθαζηεξίνπ, άιιαμε ζην 
κεηαμχ απηή λ  ηελ  θαηάζεζε  ηνπ  θαη  έιεγε  ηφηε  πσο  ηα  πεξηνδηθά  δελ  
ήηαλ  εθηεηζεκέλα  νπσο  νη  εθεκεξίδεο, αιιά βξηζθφληνπζαλ ζε ξαθάθηα, 
ελλνψληαο πξφδεια κέζα  ζηα πεξίπηεξα  ησλ  θαηεγνξνπκέλσλ.  Σν  
δηθαζηήξην φκσο πείζεηαη κφλν ζηηο  πξναλαθξηηηθέο ηνπ θαηαζέζεηο, ηηο 
νπνίεο θαη ζεσξεί πιένλ  αμηφπηζηο,  αθνχ  πάξζεθαλ  ακέζσο  κεηά ηνλ 
πην πάλσ ρξφλν ηέιεζεο ηεο αμηφπνηλεο  παξάβαζεο  ησλ  
θαηεγνξνπκέλσλ.  Με  βάζε  ηελ  έθζεζε  ησλ   παξαπάλσ πξαγκαηηθψλ 
πεξηζηαηηθψλ είλαη πξφδειν πσο δελ κπνξεί λα γίλεη θαλέλαο απνιχησο  
ιφγνο  γηα έξγα ηέρλεο ή επηζηήκεο. Σν γεγνλφο ηνχην άιισζηε έγηλε  έκκεζα,  
αιιά  θαη   ξεηά   απνδεθηφ   απ`φινπο   γεληθά   ηνπο  θαηεγνξνπκέλνπο.  
Δπνκέλσο  ην πεξηερφκελν ησλ πεξηνδηθψλ ηνχησλ εηλαη  πξαγκαηηθά άζεκλν, κε 
ηελ έλλνηα φηη απ`απηψλ πξνθαιείηαη ε  δηεξέζηζε  ησλ  γελεηήζησλ  πφζσλ  θαη  ε  
δηέγεξζε  ηεο  λνζεξήο  θαληαζίαο  ησλ  αλαγλσζηψλ θαη ηδίσο ησλ λεαξψλ  
απ`απηνχο,  ζρεηηθά  πξνο  ηε  ρπδαία  εθπιήξσζε  ηεο  γελεηήζηαο  νξκήο  θαη  
παξά  θχζε απνιαχσλ. Μ`απηά ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ε αλσηέξσ αμηφπνηλε 
παξάβαζε ησλ θαηεγνξνπκέλσλ δε έρεη ηελ έλλνηα φηη απηή ηειέζηεθε δηα ηνπ 
ηχπνπ, κε  ηελ  έλλνηα  ηεο ζέζεσο  ζηελ  θπθινθνξία,  πνπ  άιισζηε  είλαη  πξάμε  
άζρεηε  πξνο ηε  ρξεζηκνπνηήζε  ηνπ  ηχπνπ,  σο  νξγάλνπ,  νχηε  θαη  ηέζεθε  απφ  
ηνπο  θαηεγνξνπκέλνπο.  Καηφπηλ  νχηε  θαη ηέζεθε απφ ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο. 
Καηφπηλ φισλ απηψλ θαη ζε νπζηαζηθάε παξαδνρή  ηεο  αζθεζείζεο  έθεζεο ηνπ  
Δηζαγγειέα  Πιεκκειεηνδηθψλ  Θεζζαινλίθεο, πξέπεη φινη νη αλσηέξσ  
θαηεγνξνχκελνη  λα  θεξπρζνχλ   έλνρνη   ηεο   απνδηδνκέλεο   ζ`απηνχο 
αμηφπνηλεο παξαβάζεσο κε ην ζρέηηθφ ζε βάξνο ηνπο θαηεγνηήξην, ζχκθσλα  κε  
φζα  εηδηθφηεα αλαθέξεηαη ζην επφκελν θεθάιαην ηνπ δηαηαθηηθνχ ηεο  παξνχζαο  
απφθαζεο,  ρσξίο  φκσο  ζ`απηνχο   λα   αλαγλσξηζζεί   θακηά  ειαθξπληηθή 
πεξίζηαζε. 
 

2. Πιεκκ/θεϊνλ Αζελώλ 44203/80  

Πξόεδξνο :   Η .   Καζωηάθεο  

 

Αι ποινικαί διατάξεισ, δια των οποίων προςτατεφεται η τιμή και υπόληψισ του Προζδρου 

τησ Δημοκρατίασ, ωσ ανωτάτου άρχοντοσ, ουδόλωσ τελοφν εισ αντίθεςιν προσ τασ 

ςυνταγματικόσ διατάξεισ, τάσ κατοχυροφςασ την ελευθερίαν του τφπου. 

Δπεηδή εθ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 θαη 2 ηνπ 

ηζρχνληνο ζπληάγκαηνο (1975), νξηδνπζψλ φηη «1. Έθαζηνο δχλαηαη 

λα εθθξάδε θαη λα δηαδίδε πξνθνξηθψο, εγγξάθσο θαη δηα ηνπ ηχπνπ 

ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ, ηεξψλ ηνπο λφκνπο ηνπ Κξάηνπο. 2. Ο ηχπνο 

είλαη ειεχζεξνο Ζ ινγνθξηζία θαη παλ άιιν πξνιεπηηθφλ κέηξνλ 
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απαγνξεχεηαη», ελ ζπλδπαζκψ θαη πξνο  ηελ   δηάηαμηλ  ηνπ άξζξνπ 

25 παξ. 3 ηδίνπ πληάγκαηνο θαζ' ελ «Ζ θαηαρξεζηηθή άζθεζεο 

δηθαηψκαηνο δελ επηηξέπεηαη» πξνθχπηεη,  φηη ην δη '  απηψλ 

αλαγλσξηδφκελνλ θαη πξνζηαηεπφκελνλ δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ 

ηχπνπ, δειαδή ηεο δηα ηνπ ηχπνπ ειεπζέξαο εθθξάζεσο ηεο γλψκεο 

ή κεηαδφζεσο ησλ ηδεψλ θαη  ησλ πιεξνθνξηψλ, αλ θαη απνηειή ηελ 

πεκπηνπζίαλ πφληνο ειεπζέξνπ δεκνθξαηηθνχ πνι ηηεχκαηνο, δελ 

είλαη απεξηφξηζηνλ, αιιά λνείηαη ππάξρνλ θαη ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ 

ραξαζζνκέλσλ ππφ ησλ γεληθψλ λφκσλ ηεο πνιηηείαο νξίσλ (Όι. Α.Π 

794/1976 Π.Υξ.ΚΕ' 229). Χο ηνηνχηνη λφκνη λννχληαη,  νπρί νη επη -

δηψθνληεο ηελ, θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπνλ, παξεκ πφδηζηλ ηεο 

εθθξάζεσο θαη δηαδφζεσο γλψκεο ή ηδέαο ή πιε ξνθνξίαο ή ηνπ 

ειέγρνπ ησλ πξάμεσλ θαη παξαιείςεσλ ησλ νησλδήπνηε θξαηηθψλ 

νξγάλσλ ελ ηε αζθήζεη ησλ εηο απηά αλαηεζεηκέλσλ θαζεθφλησλ, 

νίηηλεο, σο αληηθείκελνη ε ηο ηαο σο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ άξζξν π 14 

ηνπ πληάγκαηνο, δελ ζα ήζαλ εθαξκνζηένη,  αιιά νη θαηαηείλνληεο 

εηο ηελ πξνζηαζίαλ ηνπ άηνκνπ ή ηνπ θνηλσ ληθνχ ζπλφινπ εθ ηεο 

θαηαρξεζηηθήο αζθήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο παξ' νηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ θαη θαζ' νηνλ -δήπνηε ηξφπνλ, ζπλεπψο θαη δηα ηνπ ηχπνπ,  

ειεπζέξαο εθθξάζεσο ηεο γλψκεο ή δηαδφζεσο πιεξνθνξηψλ, έζησ 

θαη αλ,  δηα ησλ λφκσλ ηνχησλ, απεηινχληαη θπξψζεηο,  αίη ηλεο πάλησο 

πξέπεη λα επηβάισληαη ππφ ηεο αλεμαξηήηνπ δηθαζηηθήο εμνπζίαο θαη 

κεηά ηελ δεκνζίεπζηλ (πξβι. Όι. Α.Π. 794/1976 ελζ. αλση.).  Τπ φ ηελ 

έλλνηαλ απηήλ, άιισο ηε, αληειήθζεζαλ ην δηθαίσκα ηνχην, αθ' ελφο 

νη ην πξψηνλ δηαθεξχμαληεο απηφ ελ ηε επεηξσηηθή Δπξψπε θαη ην 

δηεηχπσζαλ εηο ηα άξζξνλ I I  ηεο γαιιηθήο «Γηαθεξχμεσο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Άλζξσπνη θαη ηνπ Πνιίηνπ» ηνπ έ ηνπο 1789 (Όι. 

Α.Π. 794/76 έλζ' άλση.),  εηο ην φπνηνλ νξίδεηαη,  φηη,  «Ζ εθδήισζηο 

ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ γλσκψλ απνηειεί ελ ησλ πνιηη ηκνηέξσλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Δπνκέλσο, έθαζηνο πνιίηεο έρεη ην 

δηθαίσκα  λα  νκηιή,   λα γξάθε   θαη  λα δεκνζηεχε ειεπζέξσο κε ηελ 



 115 

πξνυπφ-ζεζηλ, φηη  είλαη ππεχζπλνη δηα ηελ θαηάρξεζίλ ηεο   

ειεπζεξίαο   απηήο ε ηο ηαο ππφ ηνπ λφκνπ θαζνξηδνκέλαο 

πεξηπηψζεηο» θαη αθ‘ εηέξνπ νη ειεχζεξαη δεκνθξαηηθαί  ρψξαη  ηεο  

Δπξψπεο,   αη  ππνγξάςαζαη ηελ, θαη ππφ ηεο Διιάδνο 

ππνγξαθείζαλ,   θπξσζείζαλ   δε δηα ηνπ  Νφκνπ  2329/53, απφ 4εο 

Ννεκβξίνπ 1950, δηεζλή ζχκβαζηλ ηεο Ρψκεο «πεξί πξναζπίζεσο 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ άλζξσπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ», ελ 

άξζξσ  10 ηεο νπνίαο νξίδεηαη,   ore id .  Παλ πξφζσπνλ έρεη δηθαίσκα 

εηο ηελ ειεπζεξίαλ εθθξάζεσο. Σν δηθαίσκα ηνχην   πεξηιακβάλεη ηελ 

ειεπζεξίαλ γλψκεο, σο θαη ηελ ειεπζεξίαλ ιή ςεσο  ε  κεηαδφζεσο 

πιεξνθνξηψλ  ή ηδεψλ άλεπ επεκβάζεσο δεκνζίσλ αξ ρψλ θαη 

αζρέησο ζπλφξσλ...  .2. Ζ άζθεζηο ησλ ειεπζεξηψλ ηνχησλ, ζπλ -

επαγνκέλσλ θαζήθνληα θαη επζχλαο, δχλαηαη λα ππαρζή εηο 

σξηζκέλαο δηαηππψζεηο, νξνχο, πεξηνξηζκνχο ή θπξψζεηο,  

πξνβιεπφκελνπο ππφ ηνπ λφκνπ  θαη απνηεινχληαο αλαγθαία κέηξα, 

ελ δεκνθξαηηθή θνηλσλία δηα ηελ εζληθήλ αζθάιεηαλ, ηελ εδαθηθήλ α -

θεξαηφηεηα ή δεκνζίαλ   αζθάιεηαλ, ηελ πξνζηαζί αλ ηεο ηάμεσο θαη 

πξφιεςηλ ηνπ  εγθιήκαηνο,  ηελ  πξνζηαζηαζίαλ ηεο πγείαο ή ηεο 

εζηθήο, ηελ πξνζηαζίαλ ηεο ππνιήςεσο ή ησλ δη θαησκάησλ ησλ  

ηξίησλ,  ηελ παξεκπφδηζηλ ηεο θνηλνινγήζεσο εκπηζηεπ ηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ε ηελ δηαζθάιηζα ηνπ θχξνπο θαη ακεξνιεςία ; ηεο 

δηθαζηηθήο  εμνπζίαο).   Σνχησλ έπεηαη,  φηη,  αλακθηβφισο, είλαη 

ζχκθσλνη πξνο ηαο πξνεθηεζείζαο   δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 

2 ηνπ άξζξνπ  14 ηνπ  πληάγκαηνο, αη έρνπζαη εθαξκνγήλ θαη επη 

ηνπ ηχπνπ θαη παξεκπνδίδνπζαη κφλνλ ηελ θαηαρξε -ζηηθήλ  άζθεζηλ 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηήο ειεπζεξίαο ηεο γλψκεο θαη ηεο κεηα δφζεσο  ησλ  

πιεξνθνξηψλ   δηαηάμεηο α) ηνπ άξζξνπ 168  παξ. 2 ηνπ Π.Κ., σο 

εηξνπνπνηήζε δηα ηνπ άξζξνπ 5 λφκνπ 10/1975,  δη ‘  ψλ,  

ζπλδπαδφκελσλ θαη πξνο ηαο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 362 —  363  Π.Κ.,   

πξνζηαηεχεηαη ε η ηκή θαη ε ππφιεςηο ηνπ Πξνέ δξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, 

σο αλσηάηνπ άξρνληνο, εθ ηεο   θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπνλ πξνζβνιήο 
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θαη εηδηθψηεξνλ εθ ηεο θαηά ηνχηνπ ζηξεθφκελεο, δηα ςεπδψλ 

γεγνλφησλ, δπζθεκήζεσο (ζεκεησηένλ, φηη ην πξφζσπνλ ηνπ 

Πξνέδξνπ  ηεο Γεκνθξαηίαο   πξνζηαηεχε ηαη  θαη  δηα  ησλ  εηδηθψλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 3, εδ. α'  θαη 6 ηνπ πληάγκαηνο,  δη '   

σλ  έλεθα πξνζβνιήο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο, επηηξέπεηαη,    θαη'  εμαίξεζηλ,  ε  θαηάζρεζηο  εληχπνπ  

θαη αθφκε   επηβάιιεηαη   ππνρξέσζηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ φπσο, ελ 

πεξηπηψζεη ππνηξνπήο θαη ηε ζπλδξνκή σξηζκέλσλ πξνυπνζέζεσλ 

δηάηαμε ηελ πξν -ζσξηλήλ ή νξηζηηθήλ παχζηλ ηεο εθδφζεσο ηνπ 

εληχπνπ θαη ηελ απαγφξεπζηλ ηεο αζθήζεσο ηνπ δεκνζην γξαθηθνχ 

επαγγέικαηνο) θαη β) ηαπ άξζξνπ 191 παξ. 1  Π.K . ,  σο αληηθα-

ηεζηάζε δηα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.Γ. 2493/53, δη 'σλ πξνζηαηεχεηαη ε 

δεκνζία ηάμηο θαη ε ηξήλε εθ ηεο δφιηαο δηαζπνξάο ςεπδψλ εηδήζεσλ. 

Δμ άιινπ, δηα κελ ηελ ζηνηρεηνζέηεζηλ ηεο ππφ ηνπ σο άλσ άξζξνπ 

168 παξ. 2 Π.Κ. , σο εηξνπνπνηήζε δηά ηνπ λφκνπ 10/1975, ελ 

ζπλδπαζκφ) πξνο η'  άξζξα 362 -363 Π.Κ.,  πξνβιεπνκέλεο αμηνπνίλνπ 

πξάμεσο ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθεκήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηήο 

Γεκνθξαηίαο απαηηνχληαη α), ηζρπξηζκφο, έζησ θαη ππφ ηχπνλ 

ππνςίαο ή ακθηβνιίαο ή ππφ επηθ χιαμηλ ή σο αλαθνίλσζηο θήκεο, 

παξηζηάκελεο σο ερνχζεο αλάγθελ επηβεβαηψζεσο (Σνχζεο -

Γεσξγίνπ, Δξκ. Π.Κ. εθδ Γ' ππ' αξζξ. 362 αξηζ. 4 θαη 5), γελφκελνο 

δεκνζία (δει. νχησο ψζηε λα είλαη δπλαηφλ, φπσο ππνπέζε εηο ηελ 

αληίιεςηλ ανξίζησο πνιιψλ πξνζψπσλ, σο ζπκβαίλεη φηαλ γίλεηαη 

δηα δεκνζηεχκαηνο εθεκεξίδνο, ηεζείζεο ελ θπθινθνξία) ςεπδνχο 

γεγνλφηνο, δπλακέλνπ λα βιάςεη ηελ ηηκήλ ή ηελ ππφιεςηλ ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη β) δνιία πξναίξεζηο,  

πεξηιακβάλνπζα αθ'  ελφο ηελ γλψζηλ, φηη η ν δηαδηδφκελνλ γεγνλφο 

είλαη ςεπδέο θαη θαηάιιεινλ, φπσο βιάςε ηελ η ηκήλ ή ππφιεςηλ θαη 

αθ' εηέξνπ ηελ ζέιεζίλ ηνπ δξάζηνπ λα ηζρπξηζζή ηνχην δεκνζία 

(Σνχζεο - -  Γεσξγίνπ, έλζ. άλση, ππ' άξζξνλ 168 αξηζκ. 5 θαη 8 θαη 

Μπνπξφπνπινο, Έξκ. Π.Κ ππ' αξζξ. 168 αξηζκ. 4 θαη 5), δηα δε ηελ 
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ζηνηρεηνζέηεζηλ ηεο ελ ησ ξεζέληη άξζξσ 191 παξ. 1 Π.Κ., σο αληη -

θαηεζηάζε δηα ηνπ λ.  2493/1953, αμηνπνίλνπ πξάμεσο ηεο δηαζπνξάο 

ςεπδψλ εηδήζεσλ απαηηείηαη α) δηαζπνξά (ήηνη   αλαθνίλσζηο 

γελνκέλε εηο δηάθνξα πξφζσπα, θαη‘επαλάιεςηλ ή θαη άπαμ, αιιά 

θαηά ηξφπνλ ψζηε λα θπθινθνξήζσ αχηε κεηαμχ ηνπ θνηλνχ) 

εηδήζεσλ (δει. αλαθνηλψζεσλ 7ηεξτ γεγνλφηνο πξνζθάησο ιαβφληνο 

ρψξαλ ή ζπκβαίλνληνο ε ηο ην παξφλ θαη κε αλαγνκέλνπ εηο ην 

κέιινλ, νπδέ εηο ην απψηεξνλ παξειζφλ) ή θήκεο (ήηνη  νκνίσλ 

αλαθνηλψζεσλ, αο ν αλαθνηλψλ παξηζηά, σο θπθινθνξνχζαο, κεηαμχ 

ηνπ θνηλνχ), ήηηο δηαζπνξά, πξνθείκελνπ πεξί εθεκεξίδσλ, γίλεηαη 

δηα κφλεο ηεο θπθινθνξίαο κεηαμχ ηνπ θνηλνχ ηνπ δεκνζηεχνληνο ηελ 

είδεζηλ ή ηελ θήκελ θχιινπ, β) αη εηδήζεηο ή θήκαη λα ε ίλαη ςεπδείο 

θαη ηθαλαί είηε λα πξνθαιέζνπλ αλεζπρίαλ εηο ηνπο πνιίηαο είηε λα 

ηαξάμνπλ ηελ δεκνζίαλ πίζηηλ (δειαδή ηελ εκπηζηνζχλελ ηνπ θνηλνχ 

πξνο ηελ εμαζθαιίδνπζαλ ηελ θνηλήλ εηξήλελ θξαηηθήλ εμνπζίαλ), είηε 

λα θινλίζνπλ ηελ εκπηπηνζχλελ ηνπ θνηλνπ  πξνο ην εζληθφλ λφκηζκα 

ή πξνο ηαο ελφπινπο δπλάκεηο, ε ίηε λα επη -θέξνπλ δηαηαξαρήλ εηο ηαο 

δηεζλείο ζρέζεηο ηεο ρσξάο, ηνπ εγθιήκαηνο φληνο ηεηειεζκέλνπ θαη 

αλ αθφκε νπδέλ ησλ ελ ιφγσ δπλαηψλ απνηειε ζκάησλ επήιζε 

πξάγκαηη θαη γ) δφινο, πεξηέρσλ ηελ γλψζ ηλ φηη αη ε ηδήζεηο είλαη 

ςεπδείο θαη ηθαλαί λα επηθέξνπλ ελ εθ ησλ σο είξεηαη 

απνηειεζκάησλ, αξθεί δε θαη ελδερφκελνο δφινο, κε απαηηνπκέλεο 

πάλησο εηδηθήο πξνζέζεσο δηα ηελ πξφθιεζηλ ησλ ελ ιφγσ 

απνηειεζκάησλ (Σνχζεο —  Γεσξγίνπ ελζ' αλση. ππ' άξζξνλ 191  

αξηζ. 1 - 7 θαη Μπνπξφπνπινο ππ' άξζξ. 191 αξηζκ. 2 -6).  

 

 

Αριθμόσ Απόφαςησ: ΕΓ1-06/2006 
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Κυρίωσ Κείμενο 

Έρνληαο ππφςε ηελ [...] κελπηήξηα αλαθνξά πνπ θαηέζεζε 

ν [...], ηεξέαο ηνπ ππαγνκέλνπ ζηελ Μεηξφπνιε  Μαξψλεηαο θαη  

Κνκνηελήο Ηεξνχ  Νανχ Αγίνπ  Γεσξγ ίνπ  Κίξθεο Έβξνπ, ηελ 

νπνία ζπλππνγξάθνπλ αξθεηνί ελνξίηεο ηνπ,  θαζψο επίζεο ηα 

ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο πνπ ζρεκάηηζε θαη  πεξάησζε ν  

Πηαηζκαηνδίθεο Κνκνηελήο δπλάκεη ηεο  [...]  παξαγγειίαο καο 

γηα πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, εθζέησ ηα εμήο:  

Α. Ο αλαθεξψλ,  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ [. . . ]  θαηάζεζε ηνπ, 

θαηήγγεηιε φηη κε ηελ πξνβνιή ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο «Κ.» 

ζηνλ θηλεκαηνγξάθν Κνκνηελήο «Ο.», αθελφο κελ θαζπβξίδεηαη ε 

Αλαηνιηθή Οξζφδνμε Δθθιεζία ηνπ Υξηζηνχ, ηεο νπνίαο 

ακθηζβεηείηαη βαζηθφ δφγκα πεξί ησλ δχν θχζεσλ ηνπ ηδξπηή ηεο 

(Θεαλζξψπνπ) Ηεζνχ, αθνχ ν ηειεπηαίνο παξνπζηάδεηαη ζηελ ηαηλία 

σο θνηλφο άλζξσπνο, κε ζχδπγν ηελ Μαξία Μαγδαιελή, αθεηέξνπ 

δηαδίδνληαη «ελδερνκέλσο» ξαηζηζηηθέο απφςεηο, «ζπγγελείο κε ηελ 

ρηηιεξηθή πξνπαγάλδα» πνπ αηκαηνθχιεζε ηελ αλζξσπφηεηα, κε ηνλ 

ηζρπξηζκφ φηη ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα απφγνλνη ηνπ Ηεζνχ θαη ηεο 

Μαξίαο Μαγδαιελήο, «νη νπνίνη απνηεινχλ θπιεηηθά αλψηεξν είδνο 

αλζξψπνπ». Γειαδή θαηήγγεηιε ηελ ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο 

θαζπβξίζεσο ζξεζθεπκάησλ (άξ. 199 ΠΚ), έζεζε δήηεκα εθα ξκνγήο 

ησλ άξ. 1, 2 Ν. 927/1979 πεξί θνιαζκνχ πξάμεσλ ή ελεξγεηψλ 

απνζθνπνπζψλ ζε θπιεηηθέο δηαθξίζεηο θαη ελ ηέιεη δήηεζε ηελ 

απαγφξεπζε ηεο πξνβνιήο ηεο ηαηλίαο θαηά ην άξ. 2 παξ. 3 Ν. 

1597/1986, ζε ζπλδ. κε ην άξ. 14 παξ. 3 εδ. α'  ηνπ πληάγκαηνο.  

Β. 1.  ην άξ. 16 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο (βι. θαη άξ. 15 Ν. 

1532/1985 πεξί θπξψζεσο ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη κνξθσηηθά δηθαηψκαηα) πξνβιέπεηαη ε 

ειεπζεξία ηεο ηέρλεο (επίζεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο έξεπλαο), ρσξίο 

κάιηζηα επηθχιαμε λφκνπ θαη ζπλεπψο ηζρχνπλ κφλν νη ηπρφλ 
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πεξηνξηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη απεπζείαο απφ άιιεο δηαηάμεηο ηνπ 

πληάγκαηνο (φπσο ι.ρ. γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεφηεηαο - βι. άξ. 21 

παξ. 1, 3 θαη 25 παξ. 1 εδ. δ" ηνπ πληάγκαηνο), θαζψο επίζεο νη 

γεληθνί πεξηνξηζκνί ησλ  λφκσλ (ι.ρ. ησλ άξ. 198, 199 ΠΚ ή ηνπ άξ. 

367 παξ. 2 ΠΚ, ελφςεη ηνπ φηη ε άζθεζε ηέρλεο ζπληζηά 

«δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ» θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ), ηνπ 

θνηλνχ λνκνζέηε κε δπλακέλνπ λα ζεζπίζεη ε ηδηθνχο πεξηνξηζκνχο 

θαη κάιηζηα έρνληνο εμαηξέζεη  απφ ηελ έλλνηα ηνπ αζέκλνπ ηα έξγα 

ηέρλεο (άξ. 29, 30 Ν. 5060/1931, φπσο ην πξψην αληηθ. νπφ ην άξ. 

26 λ.δ. 2493/1953 θαη ην δεχηεξν απφ ην άξ. 3 Ν. 1291/1982, ζε 

ζπλδ. κε άξ. κφλν Ν. 2243/1994).Δηδηθφηεξα ε ειεπζεξία ηεο ηέρλεο 

πεξηιακβάλεη:  ( i) ηελ ειεπζεξία ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, βάζεη 

ηεο νπνίαο δελ είλαη αλεθηή ε ινγνθξηζία ή άιιν πξνιεπηηθφ κέηξν, 

φπσο ι.ρ. ε άδεηα παξαγσγήο ηνπ έξγνπ ηέρλεο, ( i i) ηελ ειεπζεξία 

θπθινθνξίαο (παξνπζηάζεσο ζην θνηλφ),  απνζηνιήο θαη πσιήζεσο 

ησλ έξγσλ ηέρλεο (πξνζηαηεπφκελεο έηζη ηεο επ' απηψλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο), δπλάκεη ηεο νπνίαο δελ ε ίλαη αλεθηή ι.ρ. ε απαγφξεπζε 

παξνπζηάζεσο ηνπο ζην θνηλφ ή ε πξνο ηνχην απαίηεζε 

πξνεγνχκελεο δηνηθεηηθήο άδεηαο θαη ( i i i) ηελ ειεπζεξία πξνζβάζεσο 

ηνπ θνηλνχ ζηα έξγα ηέρλεο, ε νπνία πξνζβάιιεηαη απφ θάζε 

ινγνθξηζία ή απαγφξεπζε παξνπζηάζεσο ηνπο, επηηξεπνκέλεο φκσο 

ηεο ζεζπίζεσο νξίσλ ειηθίαο πξνο πξνζηαζία ηεο λεφηεηαο απφ 

βιαπηηθά γη '  απηήλ ζεάκαηα. Ζ ππφςε ειεπζεξία λνείηαη έλαληη ησλ 

θνξέσλ ηνπ Κξάηoπο, πνπ θαηά ην ίδην  άξ. 16 παξ. 1 (βι. θαη άξ. 25 

παξ. 1β ηνπ πληάγκαηνο) ππνρξενχηαη λα αλαπηχζζεη θαη λα 

πξνάγεη ηελ ηέρλε, δηακνξθψλνληαο ζπλεπψο ηελ έλλνκε ηάμε ηνπ 

θαηά ηξφπν πξφζθνξν πξνο ηνχην (Γαγηφγινπ «Αηνκηθά 

Γηθαηψκαηα», η.  Α',  1991, ζει. 656 επ.).  Δλφςεη ησλ πξ νεθηεζέλησλ 

έλαο επξχηαηνο κελ νξηζκφο, πνπ ηαηξηάδεη φκσο ζηελ 

απξνζδηνξηζηία ηεο ηέρλεο θαη ζην κε πεξηνξίζηκν απηήο, είλαη φηη  

απηή απνηειεί θάζε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ηεο αλζξψπηλεο θαληαζίαο 
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(Γνγηφγινπ φ.π. 656). Δμάιινπ, νκνίσο επξχηαηα, σο έξγν ηέρλεο  

πξέπεη λα ζεσξεζεί νηηδήπνηε δεκηνπξγεί κε πξφζεζε λα είλαη 

ηέηνην, φπνηνο, είηε αζθεί θάπνην θαιιηηερληθφ επάγγεικα, είηε ε ίλαη 

γλσζηφ φηη έρεη θάπνηα θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμαξηήησο αλ 

μελίδεη,  πξνθαιεί ή ζνθάξεη.  Δίλαη αιήζεηα φηη ην θξηηήξην θ αίλεηαη 

επηζθαιέο,  αιιά είλαη ην πην αζθαιέο γηα ηελ ειεπζεξία ηεο ηέρλεο 

απ' φζα έρνπκε ππφςε θαη πάλησο πνιχ θαιιίηεξν απφ ηελ 

πξνζσπηθή καο θξίζε. Έηζη ν δηθαζηήο δελ κπνξεί λα ζεσξήζεη 

κνπηδνχξα ηνλ ηειεπηαίν πίλαθα ι.ρ. ηνπ Πηθάζν, φηαλ νη 

πξνεγνχκελνη ηνπ ηδίνπ ζαπκάδνληαη σο έξγα ηέρλεο. Γηα 

πξσηνεκθαληδφκελνπο θαιιηηέρλεο ν δηθαζηήο επηβάιιεηαη λα 

πξνζθχγεη ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ κειψλ ηεο 

θαιιηηερληθήο θνηλφηεηαο (ηερλνθξηη ηθψλ ή θαιιηηερλψλ), ε ζπλήζεο 

δηαθσλία ησλ νπνίσλ νπδφισο επεξεάδεη,  αιι' αξθεί φηη ηελ 

θαιιηηερληθή αμία ηνπ έξγνπ ππνζηεξίδεη  έζησ θαη κηθξή κεηνςεθία 

(βι. Σζαθπξάθε «Θξεζθεία θαηά ηέρλεο», εθδ. Πφιηο,  2005, ζει. 214 

επ. ηδίσο 218/9).  

2.  Σν άξ. 14 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο πξνζηαηεχεη ηελ 

ειεπζεξία ηεο γλψκεο ή επξχηεξα  ηνπ ιφγνπ ή αθφκε επξχηεξα ηεο 

εθθξάζεσο, πνπ πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα δηακνξθψζεσο, θαηνρήο,  

εθθξάζεσο, δηαδφζεσο ή απνζησπήζεσο, αλαδεηήζεσο, ιήςεσο, 

απνδνρήο ή απνξξίςεσο θαη θξηη ηθήο κηαο νπνηαζδήπνηε  γλψκεο ή 

απφςεσο, αλεμαξηήησο νξζφηεηαο, κνλνκέξε ηαο,   δεκνηηθφηεηαο, 

θνηλσληθήο σθειηκφηεηαο, πξνθιεηηθφηεηαο, πξνζβνιήο, 

δπζαξέζθεηαο, αλεζπρίαο ή αλαζηαηψζεσο ηεο πνιηηε ίαο ή κεξίδαο 

πνιηηψλ (Γαγηφγινπ φ.π. 405 επ., 419 - Μπνηφπνπινο, εηζήγ. ζηελ 

απφθ. ηΔ 4129/1980 ην . 1981, ζει. 689 επ. ηδίσο 694  -  ΔΓΓΑ ηεο 

7/12/1976, Handyside θαηά Βξεηαλίαο, ΠνηλΥξ ΚΖ/369 επ. ηδίσο 377 

- ΔΓΓΑ ηεο 8/7/1986, Lingens θαηά Απζηξίαο, Δπηζ. Δ. Δπξ.Γ. 1987, 

432 επ., ζηελ νπνία δηαθήξπμε φηη έηζη απαηηεί   ν   πινπξαιηζκφο,   



 121 

ε   αλνρή   θαη  ην   αλνηθηφ   πλεχκα,   ρσξίο  ηα   νπνία   δελ   

ππάξρεη δεκνθξαηηθή  θνηλσλία  -  βι.  θαη άιιεο απνθάζεηο ηνπ ίδηνπ 

δηθαζηεξίνπ ζηνλ Η.   αξκφ «Ζ λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ θαη ηεο 

επηηξνπήο», 1998, ζει. 361 επ.).  Ζ άλσ ειεπζεξία παξέρεηαη ππφ ηελ 

επηθχιαμε ηεο ηεξήζεσο ησλ λφκσλ ηνπ θξάηνπο, δει. ησλ γεληθψλ 

λφκσλ πνπ έρνπλ απξφζσπν θαη αληηθεηκεληθφ (ρσξίο δηαθξίζεηο) 

ραξαθηήξα θαη πξνζηαηεχνπλ έλα έλλνκν αγαζφ, ρσξίο λα 

ζηξέθνληαη νχηε θαηά νξηζκέλνπ πξνζψπνπ ή νκάδαο πξνζψπσλ, 

νχηε θαηά νξηζκέλεο γλψκεο θαη ρσξίο λα θαζηζηνχλ αδχλαηε  ή λα 

δπζρεξαίλνπλ δπζαλάινγα ηελ έθθξαζε θαη ηελ δηάδνζε ηεο γλψκεο 

(Γαγηφγινπ φ.π. 417).  Πεξαηηέξσ ην άξ.  14 παξ. 2, 3 ηνπ 

πληάγκαηνο πξνζηαηεχεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, απαγνξεχνληαο 

ηελ ινγνθξηζία θαη θάζε άιιν πξνιεπηηθφ κέηξν, θαζψο θαη ηελ 

θαηάζρεζε εθεκεξίδσλ ή άιισλ εληχπσλ, πξηλ ή κεηά ηελ 

θπθινθνξία ηνπο, πιελ φκσο θαη'  εμαίξεζε επηηξέπεη ηελ θαηάζρεζε 

κεηά ηελ θπθινθνξία κε εηζαγγειηθή παξαγγειία, ζε ηέζζεξηο 

πεξηπηψζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη γ ηα «πξνζβνιή ηεο ρξηζηηαληθήο 

θαη θάζε άιιεο γλσζηήο ζξεζθείαο».  

3.   Οη ειεπζεξίεο έθθξαζεο, ηχπνπ, ηέρλεο (θαιιηηερληθήο 

έθθξαζεο), πιεξνθφξεζεο (βι. ήδε αξ. 5Α παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο), 

θηλεκαηνγξάθνπ θαη ξαδηνηειεφξαζεο πξνζηαηεχνληαη επίζεο ζην άξ.  

10 παξ.  1 ηεο ερνχζεο θαη'  άξ. 28 παξ.  1 ηνπ π ληάγκαηνο 

ππεξλνκνζεηηθή  ηζρχ  Δπξσπατθήο πκβάζεσο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ  (ΔΓΑ -  βι. αξκά φ.π. 368).  

α. χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξ. 10 ηεο άλσ πκβάζεσο, 

φιεο νη αλσηέξσ ειεπζεξίεο κπνξεί λα ππαρζνχλ «εηο νξηζκέλαο 

δηαηππψζεηο, φξνπο,  πεξηνξηζκνχο ή θπξψζεηο, πξνβιεπφκελνπο ππφ 

ηνπ λφκνπ», δει. ππφθεηληαη ζε πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά κέηξα, ηα 

νπνία ζπλδένληαη κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο («αλαγθαία κέηξα 

ελ δεκνθξαηηθή θνηλσλία δηφ ηελ δηαζθάιηζηλ.. .») θαη ιακβάλνληαη 
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πξνο πξνζηαζία ησλ εμήο ελλφκσλ αγαζψλ: εζληθήο αζθάιεηαο, 

εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο, δεκνζίαο αζθάιεηαο, ηάμεσο, πξφιεςεο ηνπ 

εγθιήκαηνο, πγείαο, εζηθήο, ππνιήςεσο ηξίησλ, δηθαησκάησλ ηξίησλ, 

εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θχξνπο θαη ακεξνιεςίαο ηεο δηθαζηηθήο 

εμνπζίαο (αξκφο φ.π. 367). Τπφ αλάινγνπο πεξηνξηζκνχο 

πξνζηαηεχνληαη νη αλσηέξσ ειεπζεξίεο ζην αξζξ. 19 ηνπ επίζεο 

έρνληνο ππεξλνκνζεηηθή ηζρχ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη 

Πνιηη ηθά Γηθαηψκαηα (Γ..Α.Π.Γ.) πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 

2462/1997, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ νπνίνπ  ε ειεπζεξία 

έθθξαζεο «πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία αλαδήηεζεο, ηεο ιήςεο θαη 

ηεο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ θάζε ε ίδνπο, αλεμαξηήησο 

ζπλφξσλ, πξνθνξηθά, γξαπηά, ζε έληππα, ζε θάζε κνξθή ηέρλεο ή κε 

θάζε άιιν κέζνλ...».  Αο ζεκεησζεί φηη ζηα πιαίζηα ην π πξννηεζέληνο 

θαηά ηελ Αλαζεψξεζε ηνπ 2001 άξ. 5Λ παξ, 1 ηνπ πληάγκαηνο ην 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε εθηείλεηαη πιένλ ζε θάζε 

πεγή, ε ίηε δεκφζηα,  είηε ηδησηηθή (Δ. Βεληδέινο «Σν Αλαζεσξεηηθφ 

Κεθηεκέλν», 2002, ζει. 158).  

β. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξ ην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

(ΔΓΓΑ) δέρεηαη φηη  ηα κέιε κηαο ζξεζθεπηηθήο πιεηνςεθίαο ή 

κεηνςεθίαο δελ κπνξνχλ ινγηθά λα πεξηκέλνπλ φηη ζα εμαηξεζνχλ 

απφ θάζε θξηηηθή ή ακθηζβήηεζε, αιιά πξέπεη λ'  απνδερζνχλ θαη λ'  

αλερζνχλ ηελ άξλεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ απφ ηνπο 

άιινπο, αθφκε θαη ηελ δηάδνζε ερζξηθψλ ηδεψλ πξνο ηελ πίζηε ηνπο, 

πιελ φκσο ηνλίδεη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθθξάδεηαη ε αληίζεζε ή 

ε άξλεζε πξνο θάπνηεο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ή δφγκαηα είλαη 

δήηεκα πνπ κπνξεί λ'  αθνξά ηελ επζχλε ηνπ θξάηνπο λα δηαζθαιίζεη 

ηελ ζξεζθεπηηθή ε ηξήλε. Γειαδή ζεσξεί φηη απφ ηελ ζξεζθεπηηθή 

ειεπζεξία (άξ. 9 ηεο ΔΓΑ) απνξξέεη δηθαίσκα ησλ ηξίησλ (θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξ. 10 παξ. 2 ηεο ΔΓΑ) γηα ζεβαζκφ ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

ηνπο πεπνηζήζεσλ θαη ππνρξέσζε ησλ άιισλ απνρήο απφ ηελ 
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έθθξαζε ηδεψλ ακθηζβήηεζεο θαη ελαληίσζεο θαηά ηξφπν αθξαίν πνπ 

κπνξεί λα ζνθάξεη ή λα πξνζβάιεη θαη λα ελνριήζεη έληνλα πηζηνχο, 

αθξηβψο πξνθεηκέλνπ λ'  απνθεπρζεί ην ελδερφκελν εμάςεσο 

θαηλνκέλσλ ζξεζθεπηηθνχ θαλαηηζκνχ θαη κηζαιινδνμία ο 

(θνληακεληαιηζπνχ) πνπ ηφζν ηαιαηπψξεζαλ ζην παξειζφλ ηελ 

Δπξψπε θαη εμαθνινπζνχλ λα ηαιαηπσξνχλ αθφκε κεγάιν κέξνο ηεο 

Οηθνπκέλεο. Σν ΔΓΓΑ δελ απνδέρεηαη σο θαλφλα ηελ θίκσζε 

αξλεηηθψλ απφςεσλ γηα ηελ χπαξμε ηνπ ζενχ ή αληίζεησλ ή ερζξηθψλ 

πξνο κία ζξεζθεία,  αιιά θαη'  εμαίξεζε εζηηάδεη ην πξφβιεκα ζηελ 

κνξθή, δειαδή ζηνλ ηξφπν (ηφλν, ζηηι, πλεχκα) κε ηνλ νπνίν 

εθθξάδνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη νη ελαληηνχκελεο ζεσξίεο θαη φρη ζην 

πεξηερφκελν, δει. ζηελ νπζία ησλ ζεσξηψλ θαζ' εαπηψλ. Αλ ν ηξφπνο 

δελ ε ίλαη κεηξηνπαζήο, αιιά ηδηαίηεξα πξνθιεηηθφο, πεξηθξνλεηηθφο,  

έληνλα εμπβξηζηηθάο, ρπδαηνινγεί,  βσκνινρεί,  γεινηνπνηεί,  ηφηε 

ππάξρεη ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα πξνζηαηεχζεη ηνπο πηζηνχο,  

επηβάιινληαο γηα ζεκηηφ ζθνπφ πεξηνξηζκνχο ζηνλ ιφγν θαη ζηελ 

ηέρλε. Όκσο ηνλίδνληαο φηη ηα πεξηζψξηα επηβνιήο πεξηνξηζκψλ ζηνλ 

πνιηη ηθφ ιφγν ή ζηε ζπδήηεζε ζεκάησλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο ε ίλαη 

ζηελά θαη πεξηνξηζκέλα, ην Γηθαζηήξην αλαγλσξίδεη άηη νη  εζληθέο 

αξρέο έρνπλ επξχηεξα πεξηζψξηα εθηίκεζεο, φηαλ ξπζκίδνπλ ηελ 

ειεπζεξία έθθξαζεο ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζβάιινπλ βαζηέο πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο ζηε ζθαίξα ησλ 

ρξεζηψλ εζψλ θαη ηδίσο ηεο ζξεζθείαο.  (ΔΓΓΑ ηεο 24/5/1988 Muller 

θαη άιινη θαηά Διβεηίαο πνπ δέρζεθε σο ζεκηηή ηελ θαηάζρεζε 

άζεκλσλ πηλάθσλ ζε έθζεζε δσγξαθηθήο - ΔΓΓΑ ηεο 20/9/1994, Otto 

Preminger Inst itut  θαηά Απζηξίαο πνπ έθξηλε σο ζεκηηή ηελ 

θαηάζρεζε θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο γηα πξνζβνιή ηεο ρξηζηηαληθήο 

ζξεζθείαο -  ΔΓΓΑ ηεο 25/11/1996, Wingrove θαηά Βξεηαλίαο, πνπ 

δέρηεθε σο ζεκηηή ηελ άξλεζε ρνξεγήζεσο άδεηαο θπθινθνξίαο ζε 

άζεκλε βηληενθαζέηα επίζεο πξνζβιεηηθή ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο 

- ΔΓΓΑ ηεο 3/12/2003, Murphy θαηά Ηξιαλδίαο πνπ δέρηεθε σο ζεκηηή 
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ηελ απαγφξεπζε δηαθεκίζεσο ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ηνπηθφ 

ξαδηνζηαζκφ - ΔΓΓΑ ηεο 13/9/2005, Η .Α θαηά Σνπξθίαο, πνπ δέρηεθε 

σο ζεκηηή ηελ θαηαδίθε εθδφηε κπζηζηνξήκαηνο γηα χβξε πξνο ηνλ 

Μσάκεζ - βι. Σζαθπξφθε φ.π. αληηζηνίρσο ζει. 81 επ., 87 επ., 104 

επ., 134 επ., 141/2).  

4. χκθσλα κε ην άξ. 15 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο «Οη 

πξνζηαηεπηηθέο γηα ηνλ ηχπν δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ δελ 

εθαξκφδνληαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν...» (Γηα ηελ ηζηνξηθή πνξεία 

ζεζπίζεσο ηεο δηαηάμεσο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ πληαγκαηηθνχ 

λνκνζέηε βι. Ν. Αιηβηδάην «Κξάηνο θαη Ραδηνηειεφξαζε», 1986, ζει. 

14-26).  

Η .  Με ην άλσ άξζξν πνπ δελ πεξηέρεη ζεηηθή αιιά κφλν 

αξλεηηθή ξχζκηζε πξνζηαηεχεηαη ε ειεπζεξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, 

δειαδή ε ειεπζεξία παξαγσγήο θαη θπθινθνξίαο (δηαλνκήο, 

πξνβνιήο, πσιήζεσο) ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ηεο 

παξαθνινπζήζεσο ηνπο απφ ην θνηλφ (Γζγηφγινπ φ .π. 541),  θνξείο 

δε απηήο ε ίλαη ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα (ι.ρ. εηαηξείεο 

παξαγσγήο), εκεδαπνί θαη αιινδαπνί,  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θνηλνχ ησλ ζεαηψλ (Γαγηφγινπ φ.π. 543). Ζ ιηηή θαη εμ νξηζκνχ 

αθξηβνιφγνο δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ δελ κπνξεί παξά λα ζεκαί λεη:  α)  

Όηη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν δελ εθαξκφδνληαη κφλν νη παξ. 2 -4 ηνπ άξ. 

14 ηνπ πληάγκαηνο, αθνχ νη ινηπέο είλαη ξπζκηζηηθέο θαη φρη 

πξνζηαηεπηηθέο, Γειαδή ην χληαγκα δελ επηβάιεη κελ, αιιά 

επηηξέπεη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ απφ ηνλ ηχπν, 

γηα ηελ νπνία επαθίεηαη ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε (Μάλεζεο «Ζ 

ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εληχπσλ» 

ζε πληαγκαηηθή ζεσξία θαη πξάμε, 1980, ζει. 635/6 ζεκ. 8). Έηζη 

αθνχ ην χληαγκα δελ απαγνξεχεη γ ηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηελ 

ινγνθξηζία θαη θάζε άιιν πξνιεπηηθφ κέηξν, ν λνκνζέηεο κπνξεί λα 

ηα πξνβιέςεη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (Γ. Θενδφζεο «Ζ 
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ειεπζεξία ηεο ηέρλεο», 2000, ζει. 67) β). Δλψ ινηπφλ ην άξ. 15 παξ. 

1 παξαπέκπεη ζην άξ. 14 θαη εμαηξεί κφλν ηηο παξαγξάθνπο 2 -4,  

νπδφισο εμαηξεί ηελ παξ. 1 απηνχ, πνπ δηαθεξχζζεη ηελ ειεπζεξία 

έθθξαζεο θαη ζπλεπψο ε ηειεπηαία πξνζηαηεχεηαη φηαλ αζθείηαη 

κέζσ θηλεκαηνγξάθνπ (Γαγηφγινπ φ.π. 540), βεβαίσο θαηά ηα 

πξναλαθεξζέληα (βι. εδάθην Β.2 ηεο παξνχζεο) ππφ ηελ επηθχιαμε 

ηεο ηεξήζεσο ησλ λφκσλ ηνπ  θξάηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ λννχληαη 

θαη ηα άξ. 10 παξ. 2 ηεο ΔΓΑ θαη 19 παξ. 3 ηνπ ΓΑΠΓ πνπ θαηά ηα 

πξνεθηεζέληα (βι. εδάθην Β.3.α. ηεο παξνχζεο) επηθπξψζεθαλ θαη 

απνηεινχλ θαη'  άξ.  28 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο λφκν απμεκέλεο 

ηππηθήο ηζρχνο. π,λεπψο θαηά ηνχην θαη κέζσ ηνπ άξ. 14 παξ. 1 ηνπ 

πληάγκαηνο κπνξεί ν θνηλφο λνκνζέηεο λα πξνβιέςεη πξνιεπηηθά ή 

θαηαζηαιηηθφ κέηξα ζε βάξνο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, (βι. εδάθην Α.3.α.  

ηεο παξνχζεο), γ) Δίλαη παγθνίλσο γλσζηφ φηη ν θηλεκαηνγξάθνο 

απνθαιείηαη θαη «έβδνκε ηέρλε», γεγνλφο πνπ πξνθαλψο ήηαλ 

γλσζηφ ζηνλ πληαγκαηηθφ λνκνζέηε (φπσο θαη ην πξντζρχνλ ηνπ 

πληάγκαηνο άξ. 10 παξ. 1, 2 ηεο ΔΓΑ), ν νπνίνο ζεσξνχκε φηη 

ζπλεηδεηά ηνλ απέθνςε νπζησδψο απφ ηελ απμεκέλε αλεπηθχιαθηε 

πξνζηαζία ηνπ άξ. 16 παξ. 1 (βι. εδάθην Α.1 ηεο παξνχζεο) θαη ηνλ 

ππήγαγε ζηελ δηάηαμε ηνπ άξ. 15 παξ. 1 (ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξ. 

14) πνπ ππεξηζρχεη σο εηδηθφηεξε, θαζ' φζνλ ηνπιάρηζηνλ αθνξά ηελ 

δπλαηφηεηα ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε λα ζεζπίζεη πξνιεπηηθά ή 

θαηαζηαιηηθά κέηξα. Ζ άπνςε φηη ην άξ. 15 παξ . 1 «απιψο 

δηαπηζηψλεη φηη νη  πξνζηαηεπηηθέο γηα ηνλ ηχπν δηαηάμεηο δελ 

ηζρχνπλ, κεηαμχ ησλ άιισλ, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν» (Γαγηφγινπ ά.π. 

664) δελ είλαη πεηζηηθή, αθνχ ν πληαγκαηηθφο λνκνζέηεο δελ ε ίλαη 

δπλαηφλ λα ζέζπηζε δηάηαμε θιπαξψληαο απιέο δηαπηζηψζεη ο. Σν άξ. 

15 παξ. 1 επηθξίζεθε πξάγκαηη σο αλαρξνληζηηθφ (Γ. Κ. Βιάρνο «Σν 

χληαγκα ηεο Διιάδνο», 1979, ζει.  87), πιελ φκσο παξέκεηλε άζηθην 

θαηά η ηο αλαζεσξήζεηο ηνπ 1986 θαη ην 2001. Μφλν αλ ν 

θηλεκαηνγξάθνο δελ είρε ππαρζεί ε ηδηθά ζην άξ. 15 παξ. 1, ζα 
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απνιάκβαλε ηελ αλεπηθχιαθηε πξνζηαζία ηνπ άξ. 16 παξ. 1, ε νπνία 

εθηφο απφ εηδηθφηεξε ηνπ άξ. 10 ηεο ΔΓΑ είλαη ζαθψο επλντθφηεξε 

απηνχ γηα ηελ ειεπζεξία ηεο ηέρλεο, νπφηε θαη ζα ππεξίζρπε απηήο, 

φρη κφλν ιφγσ ηεο ειιεληθήο λνκνζεηηθήο θιίκαθαο (θαηά ηελ ν πνία 

ην χληαγκα ππεξηζρχεη ησλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ), αιιά θαη δπλάκεη 

ηνπ άξ. 60 ηεο ΔΓΑ  

I I .  Ο θνηλφο λνκνζέηεο κε ην Ν. 1597/1986 αθνχ δηαθήξπμε: ( i . )  

φηη ε πξνζηαζία ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο απνηειεί ππνρξέσζε 

ηνπ θξάηνπο (άξ. 1), ( i i) φηη ε θηλεκαηνγξαθηθή ηέρλε είλαη ειεχζεξε 

ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ πληάγκαηνο (άξ. 2 παξ. 1 εδ.  α') θαη 

( i i i .)  φηη  ε επηηξνπή λεφηεηαο ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ σο ειεχζεξσλ θαη ππεχζπλσλ πνιηηψλ, 

ρσξίο λα ζίγεηαη ε ειεπζεξία έθθξαζεο θαη θ ηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ 

(άξ. 2 παξ. 2 εδ. β), αθεηέξνπ δε φηη θ ηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ κεηά 

ηελ πξνβνιή ηνπο επηηξέπεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο θαη ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην χληαγκα γηα ηελ θαηάζρεζε...  

εληχπσλ». Γειαδή νη δηαηάμεηο ηνπ άξ. 2 Ν.  1597/1986 παξαπέκπνπλ 

επζέσο ζ' απηέο ηνπ άξ. 14 παξ. 2, 3, 4 ηνπ πληάγκαηνο (βι.  εδάθην 

Β.3 ηέινο ηεο παξνχζεο), εμνκνηψλνληαο θαη'  νπζία ηελ πξνζηαζία 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε απηήλ ηνπ ηχπνπ, Παξά ηαχηα ην άξ. 2 παξ. 3 

Ν. 1597/1986 επηθξίζεθε σο αληηζπληαγκαηηθφ (Γζγηφγινπ φ.π. 

663/664), ρσξίο φκσο πεηζηηθά επηρεηξήκαηα θαηά ηα πξνεθηεζέληα.  

Ζ πεξί ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο άλσ δηαηάμεσο άπνςε ίζσο λα 

θαίλεηαη παιαηνκνδίηηθε, φκσο δελ ε ίλαη δνπιεηά ηνπ δηθαζηή λα 

επηθαηξνπνηεί ην χληαγκα ζε βαζκφ ππνθαηαζηάζ εσο ηνπ 

πληαγκαηηθνχ λνκνζέηε, ν νπνίνο θαηαθαλψο, αθελφο κελ 

πξνζηάηεπζε ηνλ ηχπν απαγνξεχνληαο ηελ ιήςε πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ θαη επηηξέπνληαο κφλν ην θαηαζηαιηηθφ ηεο θαηαζρέζεσο, 

αθεηέξνπ εμαίξεζε ηνλ θηλεκαηνγξάθν απφ ηελ πξνζηαζία απηή.  

Δθφζνλ ν θνηλφο  λνκνζέηεο εμνκνίσζε ηελ πξνζηαζία ηνπ ηειεπηαίνπ 
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κε απηήλ ηνπ ηχπνπ, πξνδήισο δελ παξήθνπζε. Ο αξκφδηνο 

εηζαγγειηθφο ιεηηνπξγφο γηα λ'  απνθχγεη ηηο ππεξβνιέο δελ ρξεηάδεηαη 

λα εμνπδεηεξψζεη επηζθαιψο σο αληηζπληαγκαηηθφ ην άξ. 2 παξ. 3 Ν. 

1597/1986. Αξθεί  λα ιάβεη ππφςε ηνπ, αθελφο κελ φηη σο θξαηηθφ 

φξγαλν ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίδεη ηελ αλεκπφδηζηε θαη 

απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ (άξ. 25 παξ. 

1β ηνπ πληάγκαηνο φπσο αλαζεσξήζεθε ην 2001), αθεηέξνπ δε φηη  

θάζε λφκηκνο πεξηνξηζκφο πξέπεη λα δηαθπιάζζεη ηνλ ππξήλα ηνπο 

(Μάλεζεο «Αηνκηθέο Διεπζεξίεο, 1982, ζει. 77) θαη λα ζέβεηαη ηελ 

αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο (άξ. 25 παξ.  1 εδ. δ'   ηνπ πληάγκαηνο), λα 

εμππεξεηεί δειαδή ζπγθεθξηκέλν ζπληαγκαηηθά πξνβιεπφκελν ή 

ζπληαγκαηηθά ζεκηηφ ζθνπφ πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ λφκν ράξηλ 

ηνπ νπνίνπ ζεζπίζηεθε θαη λα κελ ππεξβαίλεη ην εθάζηνηε 

απαξαίηεην κέηξν. πλεπψο: ( i.)  λα ε ίλαη πξφζθνξνο γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο (βι. θαη άξ. 18 ηεο ΔΓΑ),  θαη ( i i)  

αλαγθαίνο πξνο ηνχην, έηζη ψζηε λα πξνθαιεί θαη'  έληαζε, έθηαζε 

θαη δηάξθεηα ηνλ ειάρηζην δπλαηφ πεξηνξηζκφ ζηνλ ηδηψηε θαη ζην 

θνηλφ, ηνπ ζθνπνχ κε δπλακέλνπ λα επηηεπρζεί κε επηφηεξα κέζα, 

( i i i) λα ηειεί ζε ηέηνηα εζσηεξηθή αιιεινπρία κε ην ζθνπφ, ψζηε ηα 

ζπλεπαγφκελα κεηνλεθηήκαηα  λα κελ ππεξζθειίδνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα, δει.  ε αλακελφκελε σθέιεηα λα κελ ππνιείπεηαη ηεο 

πξνθαινχκελεο βιάβεο (ΟιΑΠ 43 -45/2005 ΔιιΓλε 2005, 1649 - 

ΟιηΔ 990/2004 Γ.η.Α 2005, 843 - Μάλεζεο φ.π.77 - Γζγηφγινπ 

«Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην», 1984, ζει. 135).  

Γ. χκθσλα κε ην άξ. 199 ΠΚ θαζχβξηζε ζξεζθεπκάησλ ηειεί 

«φπνηνο δεκφζηα θαη θαθφβνπια θαζπβξίδεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ηελ Αλαηνιηθή Οξζφδνμε Δθθιεζία ηνπ Υξηζηνχ ή άιιε ζξεζθεία 

αλεθηή ζηελ Διιάδα... . . .».  

1.  Ζ δηάηαμε δηαθξίλεηαη θαηά ηελ νξζφηεξε άπνςε απ φ ηελ 

θαθφβνπιε βιαζθεκία ηνπ άξ. 198 παξ. 1 ΠΚ, δηφηη ε ηειεπηαία 
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αθνξά ην Τπέξηαην Ολ θάζε κνλνζετζηηθήο ζξεζθείαο θαη φρη ηνλ Θεφ 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δφγκαηα ηεο Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο (ζηελ 

έλλνηα ηνπ νπνίνπ πξνθαλψο ζα ππαρζνχλ θαη ηα ηξία πξφζσπα ηε ο 

Αγίαο Σξηάδαο) ή θάζε άιιεο αλεθηήο δειαδή γλσζηήο ζξεζθείαο 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πληάγκαηνο. (Μπνπξφπνπινο «Δξκ. ΠΚ», η.  Β' ,  

1960, ζει. 183 θαη ζεκ. 3 - Γάθνο ΠνηλΥξ Ζ/513 επ. ηδίσο 517 θαη 

522), ε θαζχβξηζε ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη  ζην άξ. 199 ΠΚ. Δμάιινπ  ε 

πξάμε δελ ζπλδέεηαη  κε ηνλ εγθφζκην ραξαθηήξα ηεο Δθθιεζίαο σο 

ζεζκνχ κε νξηζκέλε πνιηηεηαθή νξγάλσζε (ι.ρ. ΝΠΓΓ), αιιά κε ηε 

ζξεζθεία, ηα δφγκαηα, ηελ δηδαζθαιία θ.ιπ. (Ά. Φαξνχδα -Μπελάθε 

«Ζ πνιηη ηθή αγσγή... .», 1982, ζει. 105).  

2. Σν έλλνκν αγαζφ πνπ  πξνζηαηεχεη ε δηάηαμε θαηά ηελ ξεηή 

έθθξαζε ηνπ λνκνζέηε ηνπ 1952 ζην 7° θεθάιαην ηνπ ΠΚ είλαη ε 

ζξεζθεπηηθή ε ηξήλε, πνπ απνηειεί ε ηδηθφηεξε κνξθή ηεο θνηλήο 

εηξήλεο  (Μπνπξφπνπινο φ.π.   182),  ηεο  δεκφζηαο  δειαδή  ηάμεσο  

(Μαλσιεδάθεο  «Ζ δηαιεθηηθή έλλνηα ησλ ελλφκσλ αγαζψλ», 1972, 

ζει. 75). Πξάγκαηη ζχκθσλα κε ηελ Αηηηνινγ. Δθζ. ρ. ΠΚ 1929 θαη  

1933 («Διι.ΠΚ» έθδ. Εαραξφπνπινπ,  1950, ζει.202) «Γηα ηνπ 

άξζξνπ ηνχηνπ...   πξφθεηηαη. . .   λα η ηκσξεζή  πξάμηο.. .  δηαηαξάηηνπζα 

ηελ θνηλσληθήλ εηξήλελ δηα ηνπ ριεπαζκνχ  θαη ηεο  πεξηπβξίζεσο 

αιιφηξησλ πεπνηζήζεσλ,  αίη ηλεο ζεκηηφλ  βεβαίσο είλαη  λα 

θαηαπνιεκεζψζη   δηά   ησλ...    ζπδεηήζεσλ   θαη   επηρεηξεκάησλ,   

δελ   ε ίλαη   φκσο   πξέπνλ   λα θαζίζηαληαη αληηθείκελν ριεχεο, δηφηη 

θχξηα βάζηο ηεο εηξεληθήο ελ ηε θνηλσλία ζπκβηψζεσο είλαη θαη ην λα 

δχλαηαη έθαζηνο...  λα εθθξάδεη ειεπζέξσο ηαο πεπνηζήζεηο ηνπ..,  

Δίλαη δε ηνζνχηνλ ηζρπξά ηα  πάζε  ηα  νπνία  δηά  ηνηνχησλ  

πεξηπβξίζεσλ  πξνθαινχληαη,   ψζηε  κέγηζηνλ  έρεη  ε Πνιηηε ία 

ζπκθέξνλ εηο άξζηλ ηεο ηνηαχηεο αηηίαο ζνβαξψλ αδηθεκάησλ δηά ηεο 

απαγνξεχζεσο ησλ πξάμεσλ εθείλσλ, αίηηλεο θαηά θνηλήλ...   πείξα, 

εηζίλ επηηήδεηνη εηο δηέγεξζηλ παζψλ θαη δηαηξέζεσλ  θνηλσληθψλ».   
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Δμσθζάικσο δει.  απνζθνπείηαη   ε  απνθπγή  ελδερνκέλνπ  

εμάςεσο θαηλνκέλσλ ζξεζθεπηηθνχ θαλαηηζκνχ θαη κηζαιινδνμίαο. 

ηελ ίδηα Αηη ηνι. Έθζ. αλαθέξεηαη άηη ζπλάκα απνζθνπείηαη θαη ε 

ηηκσξία πξάμεσο πνπ πξνζβάιεη «ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα, νχηηλνο ε 

ηφλσζηο πξέπεη λα ε ίλαη εθ ησλ θπξίσλ κειεκάησλ ηεο Πνιηηείαο.. .»  

(φ.π. ζει. 202) θαη «φηη χςηζηνλ έρεη ζπκθέξνλ ε Πνιηηεία ε ηο 

θξαηαίσζηλ ηνπ  ζξεζθεπηηθνχ  αηζζήκαηνο  παξά  ησ ιαψ...» (φ.π. 

203). Χο εθ ηνχηνπ ππεζηεξίρζε φηη  έλλνκν αγαζφ ηεο δηαηάμεσο 

είλαη επίζεο ην ζξεζθεπηηθφ   ζπλαίζζεκα   ησλ   πνιηηψλ   

(Φηιηππίδεο   «Σα   εγθιήκαηα   θαηά   ηεο   ζξεζθείαο., .» Θενινγία 

1955, ζει. 223 επ. - Μπνπξφπνπινο φ.π.  182 - Γάθνο φ.π. 515 –  

Κξίππαο ΠνηλΥξ ΚΔ/459),  παξαδνρή  πξνβιεκαηηθή φκσο, αθελφο 

επεηδή ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα ζπληζηά ππνθεηκεληθφ κέγεζνο ηεο  

εζσηεξηθήο εκπεηξίαο θαη φρ η αγαζφ ηνπ εμσηεξηθνχ θνηλσληθνχ 

ρψξνπ, επξηζθφκελν φπσο θάζε ζπλαίζζεκα εθηφο εκβέιεηαο ηνπ   

δηθαη τθνχ δενληνινγηθνχ ζπζηήκαηνο (Μαλσιεδάθεο «Σν έλλνκν 

αγαζφ», 1998, ζει. 205), αθεηέξνπ δε επεηδή ηα πεξί ηνλψζεσο θαη 

θξαηαηψζεψο ηνπ απφ ηελ πνιηηε ία δπζρεξψο ζπκβηβάδνληαη ηψξα 

(έπεηηα απφ ηελ πάξνδν 3Α ελφο αηψλα) κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαηά ην  άξ. 13 ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν 

ηελ θαζηεξψλεη σο αηνκηθφ δηθαίσκα πνπ ζεκειηψλεη αμίσζε έλαληη 

ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο λα κε επεκβαίλεη  παξεκπνδίδνληαο ή 

επηβάιινληαο, ε ίηε ηελ δηακφξθσζε, είηε ηελ εθδήισζε ζρεηηθψλ κε 

ηελ ζξεζθεία ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ πεπνηζήζεσλ (Μάλεζεο «Αηνκηθέο 

Διεπζεξίεο»,  1982, ζει. 250 - Υξπζφγνλνο «Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά 

Γηθαηψκαηα», 2006, ζει. 272, 275 επ., 277 - ηΔ ΠΔ  347/2002 Γ.η.Α. 

2003, 623).  

3. Ζ θαζχβξηζε, πνπ απαηηείηαη λα γίλεηαη δεκφζηα, δελ 

ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο εμχβξηζεο, αιιά ζπληζηά ζαθψο   

βαξχηεξα απηήο πεξηθξνλεηηθή εθδήισζε κε βάλαπζε, ρνλδξνεηδή,  
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ριεπαζηηθή ή ρπδαία έθθξαζε (ΑΠ 928/1984 ΠνηλΥξ  ΠΔ   134  -  ΑΠ   

395/1965 ΠνηλΥξ ΗΣ/80 - Αηηηνι. Έθζ. ρ. ΠΚ φ.π. 202 - 

Μπνπξφπνπινο φ.π. 183). ηελ αλσηέξσ έλλνηα δελ ππάγνληαη νη  

εθθξάζεηο πνπ πεξηέρνπλ κφλν έιιεηςε ζεβαζκνχ, ε κεηξηνπαζήο 

ζπδήηεζε θαη ππνζηήξημε εθδνρψλ νπρί ηηκεηηθψλ γηα ηελ έλλνη α ηεο 

ζεφηεηαο, ε άξλεζε χπαξμεο ηνπ ζενχ (Αηη ηνινγ. Έθζ. ρεδ. ΠΚ 1929 

θαη 1933 φ.π. 203), ε αληηθεηκεληθή πεξί ηνπ ζενχ θξηη ηθή έζησ θαη αλ 

είλαη νμεία, ηνπ πεδίνπ ηεο ζρεηηθήο θξηη ηθήο επηζηεκνληθήο εξεχλεο 

παξακέλνληνο άζηθηνπ   (Γάθνο φ.π. 518 ζεκ. 11 ). Γειαδή ζεκαζία 

έρεη ν ηξφπνο εθδειψζεσο αληηζξεζθεπηηθήο εθθξάζεσο φπσο θαη 

ζηελ  λνκνινγία  ηνπ   ΔΓΓΑ   (βι. εδάθ.   Β.3.β. ηεο παξνχζεο).  

4. Τπνθεηκεληθψο απαηηείηαη άκεζνο δφινο, ζπληζηάκελνο ζηελ 

γλψζε θαη ηελ ζέιεζε ησλ ζηνηρεηψλ ηεο πξάμεσο θαη ε πί πιένλ 

θαθνβνπιία, δειαδή ζθνπφο απ' επζείαο θαζπβξίζεσο ηεο ζξεζθείαο,  

ηνπ δξάζηε αλαδεηνχληνο έηζη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ (ΑΠ 1869/1984 

ΠνηλΥξ ΛΔ/574 -ΑΠ 928/1984 φ.π. - ΔθΑΘ 4532/2005 (αδεκνζ.) - 

πκβΠιεκΘεζ 2058/1993, Αξκελ. 1995, ζει.209 - Γάθνο φ.π. 524 

αεκ.15), ηνληδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γ ηα αιεζηλφ ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν 

ηνπ αδίθνπ, αλαγφκελν ζην θξφλεκα πνπ εκπλέεη ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ δξάζηε, γηα ηελ παξαδνρή ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη αθελφο κελ 

ζπλαγσγή ηνπ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δηακφξθσζε ηεο θξίζηκεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θνηλσληθή 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ δξάζηε, αθεηέξνπ δε ε ηδηθή αηη ηνιφγεζε 

(Αλδξνπιάθεο «Πνηλ. Γίθαην, ζεσξία γηα ην έγθιεκα», 2000, ζει. 251 

θαη 254).  

Γ. Δλ ηέιεη η ηκσξείηαη γ ηα θπιεηηθέο δηαθξίζεηο ζχκθσλα κε ηα 

άξ. 1, 2 Ν. 927/1979, φπσο ζπκπι. κε άξ. 24 Ν. 1419/1984, φπνηνο 

δεκφζηα κε θάζε ηξφπν, ( ί)  εθ πξνζέζεσο πξνηξέπεη ζε πξάμεηο ή 

ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηαθξίζεηο, κίζνο ή βία θαηά 

πξνζψπσλ ή νκάδνο πξνζψπσλ ή (υ) εθθξάδεη ηδέεο πξνζβιεηηθέο 
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θαηά πξνζψπνπ ή νκάδνο πξνζψπσλ, (ζε ακθφηεξεο ηηο 

πεξηπηψζεηο) ιφγσ ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο θαηαγσγήο ηνπο ή ιφγσ 

ζξεζθεχκαηνο, θαζψο θαη φπνηνο ζπληζηά ή ζπκκεηέρεη ζε 

νξγαλψζεηο πνπ επηδηψθνπλ νξγαλσκέλε πξνπαγάλδα ή 

δξαζηεξηφηεηεο θάζε κνξθήο πνπ ηείλνπλ ζε θπιεηηθέο δηαθξίζεηο.  

Δ. Απφ ην απνδεηθηηθφ πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε θαηά ηελ 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, δειαδή ηηο θαηαζέζεηο ησλ Ηεξέα [. . . ] ,  [ . . . ] , 

[ . . . ] ,  [. . . ] ,  [ . . . ]  θαη [ . .. ] ,  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλσκνηί θαηάζεζε ηνπ 

[. . . ]  θαη φια ηα ινηπά έγγξαθα, πξνέθπςαλ ηα εμήο:  

1. Ζ 18.5.2006 είρε νξηζηεί σο εκέξα παγθφζκηαο πξψηεο     

πξνβνιήο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο «T.D.V.C.». ηηο αίζνπζεο 

πξνβνιήο  πνιιψλ ρσξψλ ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη πνιιέο ειιεληθέο αίζνπζεο,  κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη απηή ηνπ πνιπθηλεκαηνγξάθνπ «Ο.» ζηελ [. . . ]  Κνκνηελήο,  

ηδηνθηεζίαο ηεο εδξεπνχζεο ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο  εηαηξείαο 

«O.C.A.E. . ,», πνπ έρεη νξίζεη σο λφκηκν εθπξφζσπν ηεο  φζνλ 

αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηεο σο άλσ θηλεκαηνγξαθηθήο αηζνχζεο ηνλ 

[. . . ] .  ηνπ [. . . ] ,  γελ. ην 1956, θσηνγξάθν, θάηνηθν Αιεμαλδξνχπνιεο 

[. . , ] .  Πξάγκαηη ε ηαηλία πξνβιήζεθε ζηελ Διιάδα κε ηίηιν « O.K.D.V.» 

χζηεξα απφ ηελ θαηάηαμε ηεο ζηελ θαηεγνξία «αθαηάιιειε θάησ ησλ 

17 εηψλ» απφ ηελ αξκφδηα πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

Δπηηξνπή Διέγρνπ [. . . ] .  Ζ ηαηλία γπξίζηεθε ην 2006 ζηηο Ζ.Π.Α. απφ 

ηνλ ζθελνζέηε [. . . ] ,  ζε   ζελάξην [ . . . ]  θαη Ν.Μ., κε κνπζηθή ηνπ [. . . ]  θαη 

εζνπνηνχο πξσηαγσληζηέο ηνπο γλσζηνχο ζην παγθφζκην 

θηλεκαηνγξαθηθφ θνηλφ [. . . ] .  Δηαηξεία παξαγσγήο είλαη ε «[. . . ]», 

εηαηξεία παγθφζκηαο  δηαλνκήο είλαη ε «[. . . ]» θαη δηαλνκήο ζηελ 

Διιάδα ε «[. . . ]». Δηδηθφηεξα ν βαζηθφο δεκηνπξγφο ηεο ηαηλίαο 

(ζθελνζέηεο) [ . . . ]  (γελ. ην 1954 ζηελ Οθιαρφκα ησλ  Ζ.Π.Α.) 

αζρνιείηαη απφ ην   1969  ζηελ ηειεφξαζε  θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν σο 

εζνπνηφο,  παξαγσγφο, ζελαξηνγξάθνο θαη ζθελνζέηεο,  έρνληαο ππφ 
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ηελ ηειεπηαία ηδηφηεηα ζην ελεξγεηηθφ ηνπ πεξηζζφηεξεο απφ είθνζη 

ηαηλίεο [ . . . ] ,  κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη η ηο: [ . . . ] .  

2.   Όζνλ αθνξά ηελ ππφζεζε ηεο ηαηλίαο πξφθεηηαη γ ηα έλα 

αζηπλνκηθφ ζξίιεξ κε ζξεζθεπηηθφ θαη ζπλνκσ ζηνινγηθφ  ππφβαζξν. 

πγθεθξηκέλα χζηεξα απφ ηελ δνινθνλία ηνπ Δθφξνπ ηνπ  Μνπζείνπ 

Λνχβξνπ,  θεξνκέλνπ ζπλάκα  σο Μεγάινπ  Μάγηζηξνπ ηεο 

παλάξραηαο κπζηηθήο εηαηξείαο ηνπ Κνηλνχ ηεο ηψλ, απφ έλαλ 

αικπίλν, θαζνδεγνχκελν θαη πξνζηαηεπφκελν ελφο θαζνιηθνχ 

επηζθφπνπ  - γεληθνχ γξακκαηέα ηεο θαζνιηθήο νξγάλσζεο «Opus 

Dei», πνπ πξνζπαζνχζε   κε   θάζε  ηξφπν  λα   εμαζθαιίζεη   ην   

θπιαζζφκελν   απφ  ην   «Κνηλφ   ηεο   ηψλ» ζεκαληηθφηαην γηα ηελ 

Υξηζηηαληθή ζξεζθεία  κπζηηθφ, ψζηε λα εμαλαγθάζεη ην Βαηηθαλφ λα 

αλαζεσξήζεη ηελ απφθαζε δηαθνπήο ησλ ζρέζεσλ ηνπ κε ηελ « Opus 

Dei», θιήζεθε Ακεξηθαλφο θαζεγεηήο, ν νπνίνο κε ηελ βνήζεηα ηεο 

λεαξήο θξππηνγξάθνπ ηεο Γαιιηθήο αζηπλνκίαο θαη εγγνλήο ηνπ 

λεθξνχ, αλέιαβε λα απνθξππηνγξαθήζεη ηα παξάμελα ζχκβνια ζην 

πηψκα.  Παξά ην θπλεγεηφ Γάιινπ αζηπλνκηθνχ πνπ ηνλ ζεσξνχζε 

χπνπην γηα ηελ δνινθνλία, η ηο πξνζπάζεηεο εμφλησζεο ηνπ απφ ηνλ 

αικπίλν θαη ηα εκπφδηα ηνπ θίινπ ηνπ βαζχπινπηνπ Βξεηαλνχ 

ζξεζθεηνιφγνπ, πνπ είρε αθηεξσζεί ζηελ αλαδήηεζε ηνπ Άγηνπ 

Γηζθνπφηεξνπ θαη ηειηθά γηα λα ην πεηχρεη ζηξάθεθε ελαληίνλ ηνπ, 

αθνχ απνθξππηνγξάθεζε ηνπο κπζηηθνχο θψδηθεο ζηνπο πίλαθεο ηνπ 

Λενλάξλην Νηα Βίηζη (θεξνκέλνπ επίζεο ζηνλ θαηξφ ηνπ σο Μεγάινπ 

Μάγηζηξνπ ηνπ Κνηλνχ ηεο ηψλ) θαη ηδηαίηεξα εθείλνπο ζηνλ πίλαθα 

«Μπζηηθφο Γείπλνο»,  ελψλνληαο ζηαδηαθά ηα θνκκάηηα ηνπ παδι, 

νδεγήζεθε ζηελ απνθάιπςε φηη  ην Άγην Γηζθνπφηεξν (Γθξάαι) δελ 

ήηαλ απιψο ην θχπειιν πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Υξηζηφο θαη νη  δψδεθα 

Απφζηνινη ζηνλ Μπζηηθφ Γείπλν, αιιά ε ίδηα  ε  Μαξία  Μαγδαιελή, 

πνπ δελ ήηαλ εηαίξα, αιιά  πξηγθίπηζζα απφ ηελ θπιή ηνπ Βεληακίλ,  

λφκηκε ζχδπγνο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ε νπνία κεηαθνξηθψο απεηέιεζε 
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ην Ηεξφ θχπειιν (κήηξα) φπνπ ζπγθεληξψζεθε ην βαζηιηθφ αίκα ηνπ 

Ηεζνχ Υξηζηνχ, απνγφλνπ ησλ βαζηιέσλ Γαβίδ θαη νινκψληα θαη ηελ 

νπνία απηφο πξνεηνίκαδε λα εγεζεί ηεο εθθιεζίαο ηνπ. Μεηά ηνλ 

ζηαπξηθφ ζάλαην ηνπ ε Μαξία θαηέθπγε έγθπνο ζηελ Νφηηα Γαιαηία, 

άπνπ ην 5° κ.Υ. αηψλα θάπνην κέινο ησλ απνγφλσλ ηεο ήιζε ζε γάκν 

κε κέινο αξρεγηθνχ νίθνπ ησλ αιίσλ Φξάγθσλ, απφ ηνλ νπνίν 

πξνήιζε ε πξψηε δπλαζηεία ησλ Μεξνβίγγεησλ Φξάγθσλ βαζηιέσλ 

(481-751 κ.Υ.) - πνπ εθζξνλίζηεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Βαηηθαλνχ απφ 

ηνλ major domus Πεπίλν Βξαρχ, ηδξπηή ηεο δπλαζηείαο ησλ 

Καξνιίγγεησλ. Οη ηειεπηαίνη θαη νη  θιεξνλφκνη ηνπο έρνληνο 

εμαζθαιίζεη ηελ ζησπή ηνπ Βαηηθαλνχ πξνζπ άζεζαλ λα εμαθαλίζνπλ 

ηελ «γξακκή αίκαηνο» ηνπ Ηεζνχ. Απφγνλνο ησλ Μεξνβίγγεησλ 

θέξεηαη φηη ήηαλ ν Γνχθαο ηεο Λσξαίλεο Γνδεθξείδνο ληε Μπνπτγηφλ, 

εθ ησλ αξρεγψλ ηεο Α' ηαπξνθνξίαο (1096) θαη πξψηνο βαζηιέαο 

ηνπ Υξηζηηαληθνχ Βαζηιείνπ ηεο Ηεξνπζαιήκ, ν νπν ΐνο ην 1099 

θέξεηαη λα ίδξπζε ην «Κνηλφ ηεο ηψλ» κε αθνπφ απφ ηφηε κέρξη θαη 

ζήκεξα λα πξνζηαηεχεη:  ( i.)  ηα έγγξαθα γηα ην Άγην Γηζθνπφηεξν (κε 

ηελ αλσηέξσ έλλνηα) πνπ μέξνληαη φηη βξέζεθαλ απφ ηνπο Ναΐηεο 

Ηππφηεο ζακκέλα θάησ απφ ηνλ λαφ ηνπ νινκψληνο ζ ηελ 

Ηεξνπζαιήκ, (Ζ.) ηνλ ηάθν ηεο Μαξίαο Μαγδαιελήο, ν νπνίνο θέξεηαη 

φηη βξίζθεηαη ζην ππφγεην παξεθθιεζίνπ πνπ έρηηζαλ νη Ναΐηεο 

Ηππφηεο ζηα κέζα ηνπ 15νπ αηψλα θνληά ζην Δδηκβνχξγν ηεο θσηίαο 

θαη ( i i i.)  ηνπο απνγφλνπο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, πνπ ηαπηφρξνλα είλαη 

απφγνλνη ησλ Μεξνβίγγεησλ - θαη ηνπ ζηαπξνθφξνπ πξψηνπ βαζηιέα 

ηεο Ηεξνπζαιήκ. Ζ επίζθεςε ηνπ Καζεγεηή κε ηελ θξππηνγξάθν 

εγγνλή ηνπ δνινθνλεζέληνο Δθφξνπ ζην άλσ παξεθθιήζην 

απεθάιπςε νηη ε ηειεπηαία ήηαλ απφγνλνο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ θαη ηεο 

Μαξίαο Μαγδαιελήο. Ζ ηαηλία ηειεηψλεη κε ην εξψηεκα «Ση είλαη 

αλζξψπηλν θαη η η ζετθά;» γηα λα δνζεί ε απάληεζε φηη ην αλζξψπηλν 

κπνξεί λα είλαη θαη ζετθφ.  
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4. Δίλαη γλσζηφ φηη ε ηαηλία απνηειεί κεηαθνξά ζηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή νζφλε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο «K.D.V.» ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ζελαξίνπ Άγγινπ ζπγγξαθέα 

[. . . ] ,  πνπ θπθινθφξεζε ζηελ Αγγιία ην 2003, έγηλε παγθφζκην 

«Μπεζη έιεξ» θαη εθδφζεθε ην 2004 ζηελ Διιάδα απφ ηνλ εθδνηηθφ 

νίθν «Λ.» (εμέδσζε επίζεο ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα ην κπζηζηφξεκα  

«Η.»), είλαη δε απφθνηηνο ηεο Αθαδεκίαο «Φίιηπ Έμεηεξ», φπνπ 

κάιηζηα δίδαμε θηινινγία θαη «δεκηνπξγηθή» ζπγγξαθή. ε αληηδηθ ία 

ηνπ κε ηξίηνπο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ έξγνπ, ην Αγγιηθφ 

δηθαζηήξην High Court  of Just ice ηνλ δηθαίσζε κε ηελ [. . . ]  απφθαζε 

ηνπ, αλαθέξνληαο φηη πξφθεηηαη πεξί έξγνπ θαληαζίαο επελδεδπκέλνπ 

κε «γεγνλφηα» γηα λα ηνπ δψζνπλ έλα αέξα απζεληηθφηεηαο [. . . ] . 

Πξάγκαηη ζηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ αλαθέξεηαη επί ιέμεη:  «Όιεο νη 

πεξηγξαθέο ησλ έξγσλ ηέρλεο, ηεο αξρηηεθηνληθήο, ησλ εγγξάθσλ θαη 

ησλ κπζηηθψλ ηειεηψλ...  ε ίλαη αθξηβείο», πνλεξφ κελ, αιιά απνιχησο 

ζαθέο ζε θάζε κεηξίσο πξνζεθηηθφ αλαγλψζηε, αθνχ δελ 

δηαβεβαηψλεη θαη γ ηα ηελ αιήζεηα ησλ κλεκνλεπνκέλσλ σο ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ.  

5,  Οη ζεσξίεο ηεο ηαηλίαο (θαη ηνπ βηβιίνπ) γηα ηελ έλλνηα ην π 

Αγίνπ Γηζθνπφηεξνπ δελ ε ίλαη πξσηφηππεο. ηεξίδνληαη θπξίσο ζην 

επηζηεκνληθνθαλέο  

βηβιίν «The Holy Blood and the Holy Grai l» ησλ ζπγγξαθέσλ Υέλξη 

Λίλθνιλ (Βξεηαλφο),  Ρίηζαξλη Λη (Ή -Π.Α.) θαη Μφηθι Μπέηηδελη 

(Νενυνξθέδνο) πνπ πξσηνεθδφζεθε ην 1982 ζηελ Αγ γιία θαη 

θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα απφ ην 2000 απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν 

«Δμάληαο» κε ηίηιν «Σν Άγην Αίκα θαη ην Άγην Γθξάαι. ηελ ε ηζαγσγή 

ηεο επαλεθδφζεσο ηνπ 1996 νη ζπγγξαθείο αλαγλσξίδνπλ επηιέμεη φηη 

αλαθέξνληαη «ζε ζέκαηα ηζηνξηθήο δπλαηφηεηαο,  ηζηνξηθήο 

πηζαλφηεηαο θαη ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, φπνηε ππήξραλ γεγνλφηα ζηελ 
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δηάζεζε ηεο έξεπλαο...  (ζει. 23).. .  εθζέζακε θάηη πνπ δελ κπνξνχζε 

λα είλαη η ίπνηε πεξηζζφηεξν απφ ππνζεηηθφ θαη νη ππνζέζεηο 

βαζίδνληαη αλαγθαζηηθά ζηελ ε ηθνηνινγία θαη ηελ πηζαλνινγία.. .  Γελ  

πηζηεχνπκε θπζηθά ζηελ απηζαλνινγία, αιιά δελ βιέπνπκε πψο 

κπνξεί θαλείο λα μεθχγεη απφ ηηο γλσζηέο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο.. .  

(ζει. 24) . . .Σειηθά ην δήηεκα ηεο «απφδεημεο» είλαη εθηφο ζέκαηνο. 

Με δεδνκέλε ηε ζπαληφηεηα γξαπηψλ θαη αξραηνινγηθψλ καξηπξηψλ, 

ιίγα ε ίλαη εθείλα πνπ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ ζρεηηθά κε ηνλ 

Ηεζνχ...  Σν πην νπζηαζηηθφ πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ε έξεπλα είλαη νη  

ελδείμεηο θαη νη ελδείμεηο δελ ε ίλαη «απνδείμεηο». Μπνξνχλ απιψο λα 

βνεζήζνπλ ζηελ αμηνιφγεζε κεγαιπηέξσλ ή κηθξφηεξσλ πηζαλνη ήησλ 

θαη δπλαηνηήησλ...  (ζει. 26).. .  Αληίζεηα κε ηνλ επαγγεικαηία 

ηζηνξηθφ, ν κπζηζηνξηνγξάθνο είλαη ζπλεζηζκέλνο ζην είδνο ηεο 

πξνζέγγηζεο πνπ πηνζεηήζακε...  Αλαγλσξίδεη πσο ε ηζηνξία δελ 

πεξηνξίδεηαη απιψο ζηα γεγνλφηα πνπ είραλ θαηαγξαθεί,  αιιά ζπρλά 

βξίζθεηαη ζε ιηγφηεξν ρεηξνπηαζηέο πεξηνρέο.. .  ζε κχζνπο, ζξχινπο 

θαη παξαδφζεηο.. .» (ζει. 31). Έλα ηέηνην παξάδεηγκα «δεκηνπξγηθήο» 

έσο επθάληαζηεο ηζηνξηθήο «έξεπλνο» είλαη θαη ε εμήο πεξηθνπή: 

«Έλαο ζχγρξνλνο ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη φηη ν Βαξαββάο ήηαλ γην ο 

ηνπ Ηεζνχ θαη φηη ν Ηεζνχο ήηαλ λφκηκνο βαζηιέαο...  Αζθαιψο δελ 

κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα πσο ν Βαξαββάο ήηαλ γηνο ηνπ 

Ηεζνχ...  Καη βεβαίσο ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ θαη άιια παηδηά 

. . .» (ζει. 387). Τπφ ηηο ζπλζήθεο φκσο απηέο ε Ηζηνξία θαίλεηαη λα 

νπηζζνρσξεί κάιινλ αηάθησο θαη λα επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην ε 

ινγνγξαθτα ηνπ 6νπ π.Υ. αηψλνο.  Πάλησο ηζηνξηθή έλδεημε 

ζηελφηεξεο θνηλσλίαο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ θαη ηεο Μαξίαο 

Μαγδαιελήο, επξίζθεηαη αζαθψο θαη ππαηληθηηθψο ζε ιίγεο θξάζεηο 

θαη κεξηθέο ζεηξέο ησλ αηξεηηθψλ γλσζηηθψλ (απφθξπθσλ) 

«Δπαγγειίσλ» ηεο Μαξίαο Μαγδαιελήο θαη ηνπ Φηιίππνπ, πνπ 

αλαθαιχθζεθαλ ην κελ πξψην ην 1896 ζην Κάηξν θαη ην δε δεχηεξν 

ην 1945 ζην Ναγθ Υακαληί ηεο Αηγχπηνπ. Ακθφηεξα είλαη γξακκέλα 
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ζηελ θνπηηθή γιψζζα θαη αλάγνληαη αληίζηνηρα ζηνλ 5° θαη ζηνλ 4° 

κ.Υ. αηψλα, ελψ εθηηκάηαη φηη  ηα ειιεληθά πξσηφηππα απηψλ ησλ 

παπχξσλ αλάγνληαη ζηα κέζα κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2νπ κ.Υ. αηψλα. 

Παξφκνηα έλδεημε επξίζθεηαη ζην επίζεο γλσζηηθφ θείκελν «Σα 

Δξσηήκαηα ηεο Μαξίαο», απφζπαζκα ηνπ νπνίνπ  αλαθέξεηαη πξνο 

αληίθξνπζε ζην ζπγγξαθέλ θαηά ηα έηε 374 -377 κ.Υ. «Παλάξηνλ» ηνπ 

Δπηθάληνπ, επηζθφπνπ αιακίλαο Κχπξνπ.[. . . ] .  Οη δνμαζίεο απηέο, 

κέζσ ησλ γλσζηηθψλ δπτνηηθψλ αηξέζεσλ ησλ Μαληρατζηψλ, ησλ 

Μαζζαιηαλψλ ή Δπρεηψλ, ησλ Παπιηθηαλψλ θαη ησλ Βνγν κήισλ, ε 

ηειεπηαία εθ ησλ νπνίσλ βξήθε απήρεζε ζηνπο ιάβνπο ηεο 

Βαιθαληθήο θνηά ηνπο 10° -12° αηψλεο, κεηαιακπαδεχηεθαλ θαηά ηνλ 

11° αηψλα ζηε Βφξεηα Ηηαιία θαη ζηελ Νφηηα Γαιιία (βι. Γ. Εαθπζελφ, 

«Βαιθαληθή Ηζηνξία», εθδ. Γσδψλε 1989, ζει. 220 - G. 

Ostrogorsky,«H Ηζηνξία ηνπ Βπδαληηλνχ Κξάηνπο», εθδφζεηο . 

Βαζηιφπνπινο, 1979, ηφκνο Β", ζει. 95, 145/146 - Κ. Γηαλλαθφπνπιν 

«Μεζαησληθφο Γπηηθφο Πνιηη ηζκφο» εθδ.  Κπξνκάλνο, 1993, ζει. 315 

επ.),  πηνζεηεζείζεο απφ ηελ αίξεζε ησλ Καζαξψλ ( Albigenses ),  πνπ 

έδηλε έκθαζε ζηελ αλζξψπηλε θχζε ηνπ Ηεζνχ, ζεσξψληαο ξηη  ε>ρε 

ζπκβηψζεη κε ηελ Μαξία Μαγδαιελή, πξνο αληηκεηψπηζε ηνπο δε ν 

Πάπαο Ηλλνθέληηνο Γ'  νξγάλσζε ζηαπξνθνξία ην 1208 ζηελ Νφηην 

Γαιιία θαη θαζηέξσζε ηελ Ηεξά Δμέηαζε. (Φαίδσλ Μαιηγθνχδεο, 

θαζεγεηήο Ηζηνξίαο ιαβηθψλ Λαψλ ζηελ Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ 

Α.Π.Θ., ζρφιην κε ηίηιν «Καζαξνί» ζηελ εθεκεξίδα «Διεπζεξνηππία» 

ηεο 22.5.2006 - βι. επίζεο Εαθ Λε Γθνθ, «Ο πνιηη ηζκφο ηεο 

Μεζαησληθήο Γχζεο», εθδφζεηο Βάληαο, 1993, ζει. 523 - Ε. 

Σζθγηζλιήο «Δηζαγσγή ζηελ Μεζαησληθή Ηζηνξία ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο», εθδφζεηο Εήηε, ζει. 226 επ., 232 επ.).  Όια ηα επηπιένλ 

ζρεηηθά ππφινηπα απνηεινχλ άιιν παξάδεηγκα «δεκηνπξγηθήο 

Ηζηνξηθήο έξεπλαο» θαη κάιηζηα κε θχξηα πεγή ζθνηεηλνχο 

κνλαξρηθνχο κεηαπνιεκηθνχο παξηζηλνχο θχθινπο, νη  νπνίν η 

νλεηξεπφκελνη κε επηθεθαιήο θάπνηνλ Πιαληάξ ηελ παιηλφξζσζε, 
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ζέιεζαλ λα αληιήζνπλ αίγιε απφ ηελ παληειψο απζαίξεηε θαη 

αφξηζηε δηαζχλδεζε ηεο θαηαγσγήο ηνπο απφ ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ κέζσ 

ηνπ ζηαπξνθφξνπ πξψηνπ βαζηιέα ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη ηεο πξψηεο 

Γαιιηθήο βαζηιηθήο δπλαζηείαο (βι. ηδηαίηεξα ην ηειεπηαίν 15° 

θεθάιαην, ζει. 438 επ. θαη 499/500 ηνπ άλσ βηβιίνπ «Σν Άγην Αίκα 

θαη ην Αγην Γθξάαι»).  

6. Θεσξνχκε φηη ε ίλαη γλσζηφ πσο ε ηέρλε δελ κπνξεί θαη δελ 

πξέπεη εμ νξηζκνχ λα αμηνινγείηαη κε παξάκεηξν ηελ αιήζεη α, νχηε 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ηζηνξία θαη φηαλ ην δνθηκάδεη,  

θαζίζηαηαη ακέζσο χπνπηε θαη δελ γίλεηαη άλεπ εηέξνπ πηζηεπηή. Ζ 

γλσζηή «πνηεηηθή -ινγνηερληθή άδεηα» απνηειεί ηνλ ζψξαθα ηνπ 

θαιιηηέρλε, κε ηνλ νπνίν άηππα ε αλζξσπφηεηα απφ ηηο αξρέο ηεο 

ηζηνξηθήο ηεο δηαδξνκήο θξφληηζε λα ηνλ εμνπιίζεη,  ψζηε λα 

πξαγκαηεχεηαη ειεχζεξα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη πξφζσπα. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, πξέπεη λα ηνληζηεί άηη ν παξαγσγφο^ 

ακεξηθαληθή εηαηξεία αλαθέξεη φηη  «νη ραξαθηήξεο, νη  ηνπνζεζίεο θαη 

ηα πεξηζηαη ηθά ε ίλαη πξντφληα θαληαζίαο ηνπ ζπγγξαθέα ή 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαληαζηηθφ πιαίζην.. .». [ . . . ]  θαη φηη ζε δηεζλή 

ζπλέληεπμε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο ηαηλίαο (ζθελνζέηε, 

πξσηαγσληζηψλ) πνπ δφζεθε κεηά απφ εηδηθή (δεκνζηνγξαθηθή) 

πξνβνιή ζην Κηλεκαηνγξαθηθφ Φεζηηβάι Καλψλ θαη δεκνζηεχζεθε 

ζηνλ εκεξήζην ειιεληθφ ηχπν ηεο 18.5.2006, ηνλίδεηαη φηη ε ππφζεζε 

ηεο ηαηλίαο απνηειεί «κπζνπιαζία». Σν ίδην ηνλίδεη θαη ε άκεζα 

ζηγφκελε θαζνιηθή νξγάλσζε «Opus Dei», επηζεκαίλνληαο φηη «ζε 

θακία πεξίπησζε ην έξγν δελ ζπληζηά πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηα 

ζρεηηθά ζέκαηα» [. . . ] .  Δμάιινπ, είλαη ζαθέο φηη ε εξψηεζε θαη 

απάληεζε ζην ηέινο ηεο ηαηλίαο (βι. εδάθην Δ3 ηέινο, ηεο παξνχζεο) 

παξαπέκπεη επζέσο ζε παξαδνρή ησλ δχν θχζεσλ ηνπ ζεαλζξψπνπ 

Ηεζνχ Υξηζηνχ, ελψ ε Ηεξά χλνδνο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ζε 

ζρεηηθφ έληππν «πξνο ηνλ Λαφ» ηνπ Μαΐνπ 2006, δελ δήηεζε ηελ 
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απαγφξεπζε ηεο πξνβνιήο ηεο ηαηλίαο, αιιά ηνλίδνληαο φηη πξφθεηηαη 

πεξί «αληζηφξεησλ κπζεπκάησλ», άθεζε ειεχζεξνπο ηνπο πηζηνχο λα 

απνξξίςνπλ κφλνη ηνπο «ην θαηαγέιαζην» πεξηερφκελν, ρσξίο λα 

εκπνδίζεη έηζη ηελ ειεπζεξία ηνπο, εκπηζηεπφκελε ηελ πίζηε, ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηελ θξίζε ηνπο.  

Σ. Ύζηεξα απφ φια ηα πξνεθηεζέληα, ζεσξνχκε φηη ε 

νινθιεξσηηθή απαγφξεπζε ηνπ δεκφζηνπ αληηζξεζθεπηηθνχ ιφγνπ 

κπνξεί λα γίλεη  θαη'  εμαίξεζε απνδεθηή,  φηαλ ν ηξφπνο ηνπ νκηιεηή 

είλαη ηφζν βάλαπζα πεξηθξνλεηηθφο, πξνθιεηηθφο ή εμπβξηζηηθφο, 

ψζηε λα ζπλεπάγεηαη ηελ άξλεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ησλ 

άιισλ, νπφηε θαη ράλεη ην δηθαίσκα ζηελ αλνρή απφ κηα 

δεκνθξαηηθή, πινπξαιηζηηθή θνηλσλία κε αλν ηρηφ πλεχκα, πνπ 

δηθαηνχηαη ηφηε θαη ε ίλαη αλαγθαίν λα ακπλζεί έηζη κε ην έζραην θαη 

δξαζηηθφηεξν κέζν πνπ δηαζέηεη,  αθνχ θάζε επηφηεξν είλαη 

απξφζθνξν. Δάλ ν δεκνζία εθθξαδφκελνο δελ επηζπκεί ή αδπλαηεί λα 

απηνραιηλαγσγεζεί πεξηνξίδνληαο θαηά ην δπλαηφλ η ηο εθ ηνπ ιφγνπ 

ηνπ ελδερφκελεο πξνζβνιέο ζηνπο ηξίηνπο, ηνπο νπνίνπο  πξνθιεηηθά  

έηζη  αγλνεί  θαη  νπδφισο  ππνινγίδεη,   ηφηε ηα  αξκφδηα  θξαηηθά  

φξγαλα κπνξνχλ λα ιάβνπλ λφκηκα κέηξα, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, πξνηηκψκελσλ ησλ απνηειεζκαηηθψλ επηφηεξσλ απφ 

ηα επαρζέζηεξα. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε πξνβνιή ηεο 

ηαηλίαο έγηλε ζε πεξίθιεηζηε αίζνπζα, φπνπ απαγνξεπφηαλ ε είζνδνο 

αλειίθσλ θαη ε ίρε πξφζβαζε έλα θνηλφ θηλεκαηνγξαθφθηισλ ελειίθσλ 

κφλνλ χζηεξα απφ πιεξσκή εηζηηεξίνπ,  ελψ ε πα ξαγσγφο εηαηξεία 

πξνεηδνπνηνχζε γηα «πξντφληα θαληαζίαο ηνπ ζπγγξαθέα». Σν 

πηζαλφηεξν είλαη φηη  πξάγκαηη ε εθθνξά ησλ δνμαζηψλ πεξί ζηελήο 

νηθνγέλεηαο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, έζησ θαη σο δηαθεξπγκέλε 

κπζνπιαζία, πξνθαιεί αιγεηλή εληχπσζε ζηνπο πηζηνχο ρξηζηηαλν χο,  

πιελ φκσο εθηφο ηνπ φηη  ε άλσ δνμαζία απνηειεί ζηελφ πεξηερφκελν 

κηαο επξχηεξεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, φηη ν ηξφπνο εθθξάζεσο 
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ηεο δελ ελείρε πξφζζεηα ζηνηρεία πξφθιεζεο, πεξηθξφλεζεο, 

εμχβξηζεο, ρπδαηνινγίαο, βσκνινρίαο ή γεινηνπνίεζεο θαη φηη ζην 

ηέινο παξέπεκπε ζε παξαδνρή ησλ δχν θχζεσλ ηνπ ζεαλζξψπνπ 

Ηεζνχ Υξηζηνχ, είλαη ζαθέο φηη νπδείο πηζηφο θηλδχλεπε λα εθηεζεί,  

ρσξίο λα ην επηζπκεί,  ζηελ φπνηα πξνζβνιή. Βέβαηα, 

αληηιακβαλφκαζηε φηη νη πξαγκαηηθά αγλνί πηζηνί ππνθέξνπλ θαη κε 

ηελ ηδέα φηη άιινη,  έζησ θαη ελήιηθεο, εθηίζεληαη νηθεηνζειψο ζε 

βιάζθεκεο δνμαζίεο, πιελ φκσο επ' απηνχ ν λνκνζέηεο ήηαλ θαη 

παξακέλεη ζηαζεξά ζησπειφο.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ άηη ν θαηαγγέιισλ θαη νη θαηά πξφηαζε 

ηνπ κάξηπξεο θαηεγνξίαο [. . . ]  θαη [ . . . ]  δελ είδαλ ηελ ηαηλ ία,  ελψ νη 

ηξεηο ινηπνί κάξηπξεο, δηδάζθαινη ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θξάθεο ([ . . . ] ,  αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ, [ . . . ] , 

θαζεγεηήο αλζξσπνινγίαο θαη [ , . . ] ,  θαζεγήηξηα παηδηθήο 

ινγνηερλίαο), νχηε δήηεζαλ απαγφξεπζε ηεο ηαηλίαο, νχηε ηε ο 

θαηακαξηχξεζαλ θαθφβνπιε θαζχβξηζε θαη πξάγκαηη ελδείμεηο 

θαθνβνπιηαο δελ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ ελ φςεη θαη ηεο παξαδνρήο 

ησλ δχν θχζεσλ ηνπ Υξηζηνχ.  

Ε. Δλ ηέιεη,  απφ ην πεξηερφκελν ηεο ηαηλίαο νπδεκία έλδεημε γηα 

πξάμε ή ελέξγεηα απνζθνπνχζα ζε θπιεηηθή δηάθξηζε πξνθχπηεη.  

Δάλ ήζειε γίλεη δεθηφ φηη ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα απφγνλνη ηνπ 

Ηεζνχ θαη ησλ Μεξνβηγγείσλ Βαζηιέσλ, πξνδήισο απηνί ζα είραλ 

μερσξηζηή θαηαγσγή. Όκσο ηπρφλ ηέηνηα παξαδνρή είλαη ζαθέο φηη  

δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο ηξεηο πξναλαθεξζείζεο  (βι. εδ. γ'  ηεο 

παξνχζεο) πεξηπηψζεηο ησλ άξ. 1 παξ. 1, 2 θαη 2 Ν. 927/1979, φπσο 

ζπκπιεξ. κε ην άξ. 24 Ν. 1419/1984.  

Γεψξγηνο θηαδαξέζεο  

Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ  
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